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 رسليند الُمعجزات سيُِّم
 كينشكِّى الُمتتحدَّ

 

 ليانُمعاذ ِع :يُبِتْروَت ُعْمَج

 

ارَ  ََدًّ ََ َع   ََ كَِفَكَ شَ ي ََنَ َ َملسو هيلع هللا ىلصَاللََِولَِسَ رَ َاتَِزَ جَِعَ َ
َ ل َ َل َادَق َدَ ي  َِؤََِالمَ َب  َل َادَق َدَ زَ ي َاناًَوَ مَ ينَإ َداًَ..قَ حََِدَِاحَِالَ َب 

َالرَ وَ  َدََع  
 
اتزَ جَِعَ ةَالمَ يَ جَ لَحَ وَ مَحَ هَِيلَِاطَِب َََ



َ
َ

بعةَاألوىل َالط 
َ

 برقم إيداع:

 

 ُحُقوق الطَّبع حمفوظة للمؤلِّف

 

استخدام أيٍّ من املواد  -دون احلصول عىل إذن خطِّي من النَّارش  -فال جيوز 

يًّا أو ُجزئيًّا، يف أي شكل  نها هذا الكتاب، أو استنساخها أو نقلها، ُكلِّ التي يتضمَّ

بطريقة إلكرتونية أو آلية، بام يف ذلك االستنساخ الفوتوغرايف،  وبأّي وسيلة، سواء

 أو التَّسجيل، أو استخدام أّي نظام من ُنُظم ختزين املعلومات واسرتجاعها.

 للتَّواُصل مع املؤلِّف:



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  3َََ عجزاتَسي دَالم 
 

َالم حتوياتَفهرس
مة   دِّ ف   ُمق 

لِّ  71.............................................................................................................................. المؤ 

المَعليهَاملسيحََ عجزات  91................................................................... الس 

 02................................................................................... !رجاءَيلَولكن

 09....................................................................................وتوضيحهاَآيات

 02.............................................................................. !عليهاَوالر دَاد اعءات

ةَملحوظة  َ  24....................................... األناجيلَفَيسوعَلم عجزاتَبالن سبةَها

 20.......................................................................................... َخريةَلكمة

اره ب  ات   عن   ملسو هيلع هللا ىلص إ خ  َّ ب  ب ِ
ْ ي 
َ  35 ....................................................................................................... !الغ 

ََغالَهََنَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَإخبار(2َ) ل ةَغل  م   22...................................................... ش 

ر بَجزيرةَبفتحَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَإخبار(3َ) ومَثمَ َفارسَثمَ َالع   22................................. الرُّ

 25....................................................... اعمرَبنََويسَخبربَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَإخبار(5َ)

بعدهَقيرص فالَقيرصَهلكَوإذاَبعده،َكرسىَفالَكرسىَهلكَإذاَهبأن ََملسو هيلع هللا ىلصَإخباره(6َ)
 ........................................................................................................25 

سلمنيََحوالَبعضَبفسادَملسو هيلع هللا ىلصَإخباره(7َ) ومَفارس فتحَبعدَبعضاًََبعضهمَوقتالَالم  والرُّ
 ........................................................................................................25 

 24.................................................... بهَحلاقًاََزواجهََرسعَعنَملسو هيلع هللا ىلصَإخباره(8َ)

 21............................. خربهمََيجءَقبلَاثل الثةَالقادةَاستشهادَعنَملسو هيلع هللا ىلصَإخباره(9َ)

ل ََاذليَعنَملسو هيلع هللا ىلصَإخباره(01َ)  21................................................... اللَسبيلَفَغ 

 52..............................................بلتعةََيبَبنَحاطبَرسالةَعنَملسو هيلع هللا ىلصَإخباره(00َ)

 52................................... ستهبَاليتَالشديدةَبالريحََصحابهَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(02َ)

 59................................... ذلكَفوقعَاألولنيََنَبأنهاَحرامََمَ َملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(03َ)



كني4َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 50.............................. لنبَرشبةَستكونَلعمارَرشبةَآخرََنَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخبار(04َ)

 56................................ الملَيومَستشهدَ▲َاعئشةََنَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(05َ)

 52..................................................خيربََنَايلهودَبإخراجَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(06َ)

 52......................................................... طلحةََيبَبإسالمَملسو هيلع هللا ىلصَيبانلََخرب(07َ)

 55................................ السنةَتلكَفََاتَحىتََجلهَباقرتابَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(08َ)

حابةَبنيَستقعَاليتَبالفنتَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(09َ)  54......................................... الص 

َاللَريضَاخلطابَبنَعمرَزَنَفََغلًقاَسيكونَالفتنةَبابَبأنَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(21َ)
 51................................................................................................... نهع

 52........................................... سنةَثالثونَانلبوةَخالفةَبأنَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(20َ)

يقتلَعفانَبنَعثمانَبأنَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَربَخ(22َ)  59.................................. َظلوَاًََس 

 50.................................. شهيداًََسيموتَاخلطابَبنَعمرَبأنَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(23َ)

مرَبأنَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(24َ) ثنيََنَاخلطابَبنَع   50.................................... الم حد 

 56................................... الفتنةَترضهَالَمسلمةَبنَحممدَبأنَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(25َ)

 56.............................................. َنافقَملوتَالريحَهذهَبأنَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(26َ)

يِل ةَفَيشككونَناسَهناكَبأنَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(27َ) و 
 
 52................................ اللََ

 55.........................................عفانَبنَعثمانَتصيبَببلوىَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(28َ)

 55...................................... الغزوَفَابلحرَََتهَبعضَبركوبَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(29َ)

 54................................ اثلقيفَواملختارَاثلقيفَاحلجاجَبظهورَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(31َ)

 49....................................... اخلندقَبعدَاملرشكنيَغزوَبعدمَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(30َ)

 49................................ بقيلةَابنةَالشيماءَووهبَاحلريةَبفتحَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَربَخ(32َ)

 40.................................................. بدرَيومَالقومَبمصارعَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(33َ)

 40................................ فيهََاتَاذليَايلومَفَانلجايشَبموتَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(34َ)

 46........................................ الفتحَبعدَالفرسَإسالمَحبسنَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(35َ)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  5َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 46............................................................... خيربَخبرابَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(36َ)

 42................................................ َوالًََالقسطنطينيةَبفتحَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(37َ)

 42............................................................... األنصارَبقل ََملسو هيلع هللا ىلصَيبانلََخرب(38َ)

 45................................................... بعدهَاخلالفةَحالَعنَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(39َ)

 45...................................... وفاتهَبعدَذلكَوتمَمرصَفتحَعنَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(41َ)

 44........................................ ستقتلهَابلاغيةَالفئةَبأنَعماراًََملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(40َ)

ََعنَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(42َ)  41................................... املدينةَفَسيحدثَشديدَ َجوع 

 12......................................................... املارقةَالفرقةَعنَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(43َ)

 19................................................... القرينََويسَحالَعنَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(44َ)

 10.................................... مجلََعََزواجهَإحدىَخروجَعنَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(45َ)

 16............................... انلارََهلََنَسيكونَاذليَالر جلَعنَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَربَخ(46َ)

تهَبأنَ َملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخبار(47َ)  َ  
ن وزَستفتحََ ىَك   16........................................ كرِس  

َخالفة قرصَإىلَوكذلكَعمر،َثمَبكرََبوَبعدهََنَاخلليفةََنَإىلَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََشار(48َ)
 12.............................................................................................. الصديق

 12................................................................. احلجَبمواقيتَملسو هيلع هللا ىلصَإعالَه(49َ)

 15......................................... برسفَاحلارثَبنتََيمونةَموتَعنَاإلخبار(51َ)

 15..................................... األرضَتقبلهَلنَاذليَالرجلَعنَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَإخبار(50َ)

 14.................................... ملسو هيلع هللا ىلصَالرسولَخبربَموقننيَفارسَيفتحونَاملسلمون(52َ)

 922 .................................. خبلعهَسيقومََنَهناكَبأنَعثمانَخيربَملسو هيلع هللا ىلصَانليب(53َ)

 929 ................................. !انليبَقالَكماَالرجلَفاكنَباخلواتيم،َاألعمالَإنما(54َ)

 920 .................................................قريشَغزوَبعدمَاملسلمنيَانليبَبرش(55َ)

 926 ...................................................................... خلفَبنَََيةَقتل(56َ)

 922 ............................... بهَحلاقاًََملسو هيلع هللا ىلصَانليبََهلََولَانليبَابنةَفاطمةَالسيدة(57َ)



كني6َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 922 ..........................................للمدينةَالطاعونَدخولَبعدمَانليبَإخبار(58َ)

 922 ............................................ وحتققَالطايئَحاتمَبنَعديَبهََخربََا(59َ)

 925 ......................................................العالمََعَاإلسالَيةََةاألَهيمنة(61َ)

 925 ................................................ الغفاريَذرََيبَالليلَالصحايبَوفاة(60َ)

ي   عصمة   ب 
اس من   ملسو هيلع هللا ىلص الي  َّ  701 ........................................................................................................ الب 

 924 ................................................................انلاسََنَيعصمكَوالل(62َ)

 924 ....................................................... تراهَوالَََاَهاَجالسَملسو هيلع هللا ىلصَانليب(63َ)

 921 .........................................خائفاًََرجعَثمَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَيلطأَجهلََبوَتقدم(64َ)

 992 .....................................................فرسهَبهَفارتطمتَرساقةََعَداع(65َ)

 999 .................................. ملسو هيلع هللا ىلصَانليبَعنَيقاتالنَبيضَثيابَعليهماَرجالن(66َ)

 990 ................................... ملسو هيلع هللا ىلصَانليبَقتلَحاولَبعدَاَماكنهَإىلَالسيفَرد(67َ)

 996 ................................................... القذىَفشكواَترابَبقبضةَرَاهم(68َ)

 996 ................................... ملسو هيلع هللا ىلصَانليبَقتلََرادََنَبعدَيدهََنَالسيفَسقط(69َ)

 992 ................................................... األرضَفَرساقةَفرسَرجيلَغوص(71َ)

 992 .....................................................الوجوهَشاهتَيدهََنَترابَقبضة(70َ)

إت   ـز  عج 
ُم

ة    ب  ا ج 
ـة   إست  دعي  ة   إلأ  َّ ؤيَّ  ب 

َّ  771 ................................................................................................. الي 

 995 ................................................ وعياشَوسلمةَللويلدَداعئهَاستجابة(72َ)

 995 ................................................ ملسو هيلع هللا ىلصَانليبَبداعءَنسائهََنَرحياًَََطيب(73َ)

 994 ....................................................... فاهتدتَهريرةََيبََمَاهدَامهلل(74َ)

 991 ........................................................................... اثقيفَاهدَامهلل(75َ)

 991 ................................................................... وغنمهمَسلمهمَامهلل(76َ)

نَ َجابرَسددَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَداعءَبربكة(77َ) ي   902 ...........................................وادلهَد 



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  7َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 909 ........................................َاتَحىتَوجههَينقبضَلمَانليبَداعءَبربكة(78َ)

 909 .................................................. َالكَبنَألنسَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَداعءَبركة(79َ)

 900 ........................................... عوفَبنَالرمحنَلعبدَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَداعءَبركة(81َ)

 906 ...............................حذيمَبنَحنظلةَرَسََعَومسحهَانليبَداعءَبركة(80َ)

 902 .................................... األنصاريَزيدََيبَوجهََعَانليبَيدَمسحَبركة(82َ)

 902 ...................................... عليهمَفعيمَالطريقَعليهمَيعيمََنَاللَداع(83َ)

 902 .................................................... باملالئكةَفأَّدهَبدرَيومَاللَداع(84َ)

هَهريرةَأليبَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَداع(85َ)  َ  905 ......................................................... َو

 905 ............................... النشاطَاعدهاَحىتَاملسلمنيَلرواحلَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَداع(86َ)

 904 ............................................................. األسدَفقتلهَعتبةََعَداع(87َ)

تِل َََعيطََيبَبنَعقبةََعَداع(88َ) ق  اًََف  رب   904 .............................................. ص 

 901 ....................................................... امليتةََكلواَحىتَقريشََعَداع(89َ)

 962 ..................................................بدرَيومَرصىعَاكنواَحىتَعليهمَداع(91َ)

 969 .......................... ملسو هيلع هللا ىلصَللنيبَكراهيتهَفذهبَعليهَومسحَحمذورةَأليبَداع(90َ)

 960 ...................................................ذلكَبعدَوجعهَاشتىكَفماَلعيلََّداع(92َ)

 960 ........................................................ الحفةَإىلَاملدينةَحىمَذهاب(93َ)

صابهمََبصارهم،َذهبت(94َ)  966 ................................... ملسو هيلع هللا ىلصَانليبَبداعءَالعىمََو

ابَسعد(95َ)  962 .......................................... هلَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَداعءَبسببَادلعوةَُم 

 962 ................................ َخطبَبنَعمروََعَانليبَومسحَداعءَآثارَظهور(96َ)

 965 ........................... ملسو هيلع هللا ىلصَانليبَهلَداعَكماَالكتابَعباسَبنَاللَعبدَتعليم(97َ)

إت   ز  ي   معج  ب 
ي   ملسو هيلع هللا ىلص الي 

اء ف  ف  ي ش 
 751 .............................................................................................. المزض 

سََعَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَمسحَبركة(98َ)  965 .................................... حذيمَبنَحنظلةََر

 964 .................................... اللييثَفضالةَصدرََعَيدهَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَوضعَبركة(99َ)



كني8َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 961 ..................................................... فربََاللَ َهلَوداعَلعَ َعنيَفَبصق(011َ)

(010َ)َ ب   922 ................................................. فأفاقَجابرََعَوضوئهََنََاءًََص 

لَََِعَمسح(012َ)  922 ........................................... فربَتَعتيكَبنَاللَعبدَرِج 

 922 ............................................. ف ِقئ تَبعدَاََصلهاَإىلَقتادةَعنيَدَاع(013َ)

 929 ........................................ املعنويةَاألمراضَشفاءَفَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََ عجزة(014َ)

 920 ...................................................... ملسو هيلع هللا ىلصَبداعئهَالرضيرَشفاءَعجزةََ (015َ)

 920 ................................................................ فربََسلمةَساقَفَنفث(016َ)

إت   ز  ي   ُمعج  ب 
ز مع ملسو هيلع هللا ىلص الي  ش   745 .................................................................................................... الب 

قهَحىتَايلهوديََسئلةََعَانليبَإجابة(017َ)  926 ........................................ صد 

 922 ...................................... رجالَسيأتيهَبأنهَمسعودَابنَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخرب(018َ)

 925 ........................................هريرةََيبَنسيانَعدمَفَسببَانلبويَاألثر(019َ)

 925 .......................................................................... ذهبََنَيضةب(001َ)

ةَوَاءَالرجلََاءَعنَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَحديث(000َ)  925 ..........................................املَر

ي ةَحطم(002َ) د   921 .................................................. رضبةََولََنَالقويةَالك 

 922 .................................................................. لضمادَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَدعوة(003َ)

لت(004َ)  929 .................................................................. كربهَبسببَيدهَش 

قَطيب(005َ) ر   929 .................................................................... ملسو هيلع هللا ىلصَانليبَع 

 920 ........................... قتلهََمرَفَنفسهَفضالةَبهَحدثَبماَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَعرف(006َ)

ََينالَلعَيَاكد(007َ) ق  ف 
 
 926 ....................................... هلَانليبَمحلَبسببَالسماءََ

 922 ................................صدقتَهلَقالواَحىتَايلهودَكذبَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَكشف(008َ)

 922 ...............................وقاصََيبَبنَسعدَكبدََعَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَيدَبردَزالَاَ(009َ)

 925 ............................................. هلَوداعَعثمانَصدرََعَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَمسح(021َ)

 925 .................................. ملسو هيلع هللا ىلصَانليبَلصحبتهمَالظلماءَالليلةَفَءييضَنور(020َ)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  9َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 925 ............................................ هلَوداعَلعَ َصدرََعَيدهَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَوضع(022َ)

 925 ............................................................... الغارَََامَالكفارَفوقو(023َ)

 924 ............................................... ظهرهَوراءََنََصحابهَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَيرى(024َ)

إت   ز  ي   ُمعج  ب 
ماد مع ملسو هيلع هللا ىلص الي   731 ...................................................................................................... الج 

 921 ...................................... يديهَبنيَقاَتَحىتَانليبَداعهاَاليتَالسلمة(025َ)

 921 ........................................................ هلَالشجرةَوجلَعزَاللََنطقَ(026)

 952 .................................................... ملسو هيلع هللا ىلصَانليبَنلداءَشجرةَِعرقَتلبية(027َ)

 952 ............................... رجعتَثمَماكنهاََنَانتقلتَاليتَةالشجرََعجزة(028َ)

 959 ....................................................... ملسو هيلع هللا ىلصَللنيبَالشجرَانقيادََعجزة(029َ)

 956 ................................................... ملسو هيلع هللا ىلصَحبرضتهَىصاحلَتسبيحََعجزة(031َ)

رَتسليمََعجزة(030َ)  956 .................................. ملسو هيلع هللا ىلصَعليهَوالشجرَوالبالَاحل ج 

 952 ............................................ ملسو هيلع هللا ىلصَانليبَإىلَالشجرَجذعَحننيََعجزة(032َ)

 952 .................................. ملسو هيلع هللا ىلصَالرسولَبأمرَالبلَاضطرابَسكونََعجزة(033َ)

 952 .............................. فزنلَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَإيلهََشارَاذليَانلخلةَعذقََعجزة(034َ)

 955 ................................................. األولَاعَهاََنَحتملَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَخنل(035َ)

 955 .................................. َخرىَمرةَاحلىصَوتسبيحََصابعهَبنيَاملاءَنبع(036َ)

ز   ي   إت  ُمعج  ب 
ؤإن   مع ملسو هيلع هللا ىلص الي  حب 

 761 .................................................................................................... ال

خذتَاليتَالشاةَعنَملسو هيلع هللا ىلصَإخباره(037َ)
 
 954 ................................. َهلهاَإذنَبغريََ

 954 ........................................ حنرهَيريدَصاحبهَبأنَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَخيربَابلعري(038َ)

 951 ............................................................ اللكبَجناسةََنَاتلخلص(039َ)

 952 ..................................................... ملسو هيلع هللا ىلصَانليبَإىلَويشتيكَيبيكَالمل(041َ)

 959 ................................................................. ملسو هيلع هللا ىلصَللنيبَيسجدَالمل(040َ)

 950 ............................................. بالرسالةَملسو هيلع هللا ىلصَللنيبَويشهدَيتلكمَاذلئب(042َ)



كني01َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 956 .......................................... دواءَجناحيهَإحدىَفَاذلبابََنَ َإخباره(043َ)

 952 ..................................كثرياَغنماَوتنجبَتدرَاللنب،َتدرَالَاليتَاةالش(044َ)

 955 ...................................................... !تدرََّالفحلَيطأهاَلمَاليتَالشاة(045َ)

 955 ............................................................... ملسو هيلع هللا ىلصَللنيبَيسجدَالفحل(046َ)

 954 ........................................الكثريَاملالَوجيلبَيسبقَالضعيفَالفرس(047َ)

 954 ................................................................... تسبقَالقاعدةَانلاقة(048َ)

 951 ............................................. الفرسانَيسبقَابلطيءَطلحةََيبَفرس(049َ)

 951 ..................................... ملسو هيلع هللا ىلصَانليبَبربكةَرسيعاًََصارَابلطيءَجابرَمجل(051َ)

 949 ........................................................... ملسو هيلع هللا ىلصَانليبَيكلمَالشاةَذراع(050َ)

 949 ................................................................. حقهََخذَاحل مرةَطائر(052َ)

 940 ......................................................... ويوقرهَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَحيرتمَوحش(053َ)

إت   ز  ي   ُمعج  ب 
االز   مع ملسو هيلع هللا ىلص الي   715..................................................................................................... ؤ ي 

 946 ................................................................ حرامَألمَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَرؤيا(054َ)

 946 ....................................................... وعمرَبكرَأليبَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَرؤيا(055َ)

حدَشهداءَرؤيا(056َ)
 
َ........................................................................ 942 

 942 .......................................................................صفيةَرؤياَصدق(057َ)

 945 .............................................................................. طلحةَرؤيا(058َ)

 945 ................................................................ سالمَبنَاللَعبدَرؤيا(059َ)

 944 ................................................................. عمرَبنَاللَعبدَرؤيا(061َ)

 941 ................................................................. الصحابةَبعضَفَرؤيا(060َ)

 912 .......................................................... ابالكذَمسيلمةََقتلَرؤيا(062َ)

 912 ..................................... العنيسَواألسودَالكذابَمسيلمةََقتلَرؤيا(063َ)

 919 .............................................الحفةَإىلَاملدينةََنَاحلىمَنقلَرؤيا(064َ)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  00َََ عجزاتَسي دَالم 
 

حدَيومَحدثَوَاَيرثبَإىلَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَهجرةَرؤيا(065َ)
 
َ................................ 910 

إت   ز  ي   ُمعج  ب 
ن   مع ملسو هيلع هللا ىلص الي  اطي  ب 

َّ ن    الش   715 .........................................................................................ؤالح ِ

يطانََنَملسو هيلع هللا ىلصَإخباره(066َ)  916 ................................. العربَجزيرةَفَي عبدَالَالش 

 916 .................................... املاءَوبنيَعمارَبنيَحالَالشيطانَبأنَإخباره(067َ)

 912 ................................................... الشيطانَيرضبَامليضءَالعرجون(068َ)

 912 .............................................................. بإبليسَيمسكَملسو هيلع هللا ىلصَانليب(069َ)

 912 ..........................................................بانلبوةَملسو هيلع هللا ىلصَللنيبَالنَشهادة(071َ)

 915 .............................................................. خارسةَالشياطنيَرجعت(070َ)

 915 ..................................................... َبداَخالطينََحسبهََاَفلعمري(072َ)

ََالشيطانَيأيتَهكذا(073َ) ك  ك   914 ............................................. ادلينَفَلي ش 

إت   ز  ي  ا  ُمعج  ب 
عام مع ملسو هيلع هللا ىلص لي 

 711 ................................................................................................... الطَّ

ربعونََربعمائة(074َ)  911 ........................................ اتلمرََنَيأخذونَرجالًَََو

 911 ............................... ينقصَفالَقليلَتمرََنَيأكلونَشخصََربعمائة(075َ)

 022 .......................... يهَكماَالصحفةَاخلزبََنَفتاتاًََيأكلونَرجالًَََربعون(076َ)

 029 ...................................................... الطعامََعَاالجتماعَفَالربكة(077َ)

 029 ........................................................................ السمنَفَالربكة(078َ)

 020 ........................................................................ الشعريَفَالربكة(079َ)

 020 ................................................................. الشعريَشطرَفَالربكة(081َ)

 026 .............................................................. هريرةََيبَمزودَفَالربكة(080َ)

 026 ...................................................... ايلومَطوالَالرجلَتكيفَاتلمرة(082َ)

 022 ................................... العرشاتَتكيفَوالقصعةَويزدادَيؤلكَالطعام(083َ)

 025 ....................................... يشبعَوالميعَوثالثنيَاملائةَيكيفَالطعام(084َ)

 025 ....................................... ويشبعونَشعريَصاعََنَيأكلونَنفرََلف(085َ)



كني02َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 025 ............................... ثلثهاَويبىقَطعامَقصعةََنَيأكلونَاخلندقََهل(086َ)

 021 .................................يشءََنهَينقصَلمَجابرَتمرَبىقَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَبربكةَ(087)

 021 ................................ القليلَالطعامَيكفيهمَثالثمائةَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَبداعء(088َ)

 099 ..............................وتكفيهمَاخلزبََرغفةَبعضَيأكلونَرجالًََثمانون(089َ)

 090 ................................................ ملسو هيلع هللا ىلصَانليبَبداعءَاملشويةَالشاةَحضور(091َ)

 090 ............................................... ملسو هيلع هللا ىلصَانليبَبداعءَالطيهَامالطعَحضور(090َ)

 096 ....................................................... املئاتََنهاَيأكلَالرثيدَقصعة(092َ)

 092 .................................................. املسلمونََنهاَيأكلَواحدةَقصعة(093َ)

 092 ............................... رجالًََوثالثنيََائةَإلطعامَيكيفَواحدةَشاةَكبد(094َ)

 092 ..............................................زرعهَاعمَنفسَفَي ثمرَانلخلََ عجزة(095َ)

 095 ..................................................... ي ؤلكَوهوَالطعامَتسبيحََ عجزة(096َ)

 095 ............................................................ الفارغةَاألوعيةَواَتألت(097َ)

 095 ..................................................... ملسو هيلع هللا ىلصَللنيبَاءالسمََنَطعامَيزنل(098َ)

إت   ز  ي   معج  ب 
 971 ....................................................................................................... الماء مع ملسو هيلع هللا ىلص الي 

 091 ....................................................... احلصياتَبإلقاءَاملاءَفَالربكة(099َ)

 091 ...........................................................حبسهَثمَاملطرَبزنولَادلاعء(211َ)

 002 .................................... ثالثمائةََنهَويتوضأََصابعهَبنيََنَينبعَاملاء(210َ)

 009 ................................ حليبََنَقدحََنَمجيعاًََالصفةََهلَيسيقَانليب(212َ)

 000 ........................................ فيهََاءَالَبرئََنَيرشبونََربعمائةَوََلف(213َ)

 006 ............................................... واحدَإناءََنَيتوضئونَرجالًََثمانون(214َ)

 006 ................................................................. باملاءَميلءَ َادللوَرجوع(215َ)

 002 ........................................ املاءَقليلةَتبوكَعنيََنَاملنهمرَاملاءَظهور(216َ)

 002 ............................................... رجالًَََربعونََنهَورشبَاملاءَفيضان(217َ)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  03َََ عجزاتَسي دَالم 
 

ب عََعجزة(218َ)  005 ................................................ ملسو هيلع هللا ىلصَانليبََصابعَبنيَاملاءَن 

 005 ................................................. بداعئهَتبوكَيومَالشديدَاملطرَنزول(219َ)

 004 ................................... سبعةَفَيرشبَاكنََنَبعدَواحدَإناءَفَيرشب(201َ)

إت   ــز  ي   ُمعج  ب 
ـات   مــع ملسو هيلع هللا ىلص الي  اعة   علام َـّ  991........................................................................... الَّس

 001 ..................................................... للشياطنيَوبيوتَللشياطنيَإبل(200َ)

 062 ............................................................ ادلنياََعَاإلخوانَاختالف(202َ)

 062 ................................. قبلهاَالقرونَبأخذَاإلسالَيةَاألَةَبأخذَإخباره(203َ)

 069 ......................................................................... احلِيلَارتكاب(204َ)

 060 ........................................................................ احلريرَاستحالل(205َ)

 066 ......................................................................... اخلمرَاستحالل(206َ)

 062 ...................................................................... املعازفَاستحالل(207َ)

 062 ............................................. الصدقةَعنَواالستغناءَاملالَاستفاضة(208َ)

 065 ....................................................األممَبداءَاإلسالَيةَألَةاَإصابة(209َ)

 065 .............................................................. انلجومََنَالعلمَاقتباس(221َ)

 064 ...................................................................... ابلنيانَفَاتلطاول(220َ)

 061 ...................................................................... الزَانَفَاتلقارب(222َ)

 022 ........................................................................بالقدرَاتلكذيب(223َ)

 022 .......................................................... األصاغرَعندَالعلمَاتلماس(224َ)

 029 ....................................................... ادلنياَعنَاملساجدَفَاحلديث(225َ)

 029 ..................................................................... واتلفحشَالفحش(226َ)

 020 ................................................................... المرََعَالقابضون(227َ)

 020 ..................................... َوقاتهاَعنَالصالةَيؤخرونََمراءَعنَإخباره(228َ)

 022 .............................................................................. الرباَانتشار(229َ)



كني04َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 022 ........................................................ الرشيفةَانلبويةَالسنةَإنكار(231َ)

مدَانليبَبعثة(230َ)  025 .................................................................... ملسو هيلع هللا ىلصَحم 

 025 ............................................................... املساجدَفَانلاسَتبايه(232َ)

 025 .............................................. اعرياتَاكسياتَفهنَالنســـاءَتربج(233َ)

 021 ........................................................اخلائنَائتمانَوَاألَنيَختوين(234َ)

 022 ......................................................... اإلسالمَََةََعَاألممَتدايع(235َ)

 022 ..................................................... اإلسالَيةَاألَةََعَاذللَتسلط(236َ)

 029 .......................................................... األسودَإىلَالشعرَلونَتغيري(237َ)

 029 ......................................................................... األسواقَتقارب(238َ)

 020 ...................................................للناسَوالماداتَالسباعَتكليم(239َ)

 026 ......................................................... القبورََهلَوغبطَاملوتَتمىن(241َ)

 022 ........................................................................... ابليوتَتنجيد(240َ)

 022 .......................................................... احلجازََرضََنَنارَخروج(242َ)

 022 ..................................... اللَرسولََنهََنهمَلكَيزعمَكذابنيَدجالني(243َ)

 022 ................................................................... جهنمََبوابََعَداعة(244َ)

 025 ................................................................ الصالةَفَاخلشوعَرفع(245َ)

 025 ...................................................................للنساءَالرجالَطاعة(246َ)

 024 ......................................................................... عمواسَطاعون(247َ)

 021 ............................................................................. اتلتارَظهور(248َ)

 052 ............................................................ العلمَيطلبونََقوامَظهور(249َ)

 052 ..................................................................... بادلينَالهلَظهور(251َ)

 059 ........................................................................... اخلوارجَظهور(250َ)

 056 ............................................................................. الزينةَظهور(252َ)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  05َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 052 ............................................................. اخلدااعتَالسنواتَظهور(253َ)

 052 ....................................................احلقوقَبأداءَوابلخلَالشحَظهور(254َ)

 052 ..............................................................................الفنتَظهور(255َ)

 055 .................................... بابلدعةَويعملونَالسنةَيطفئونَرجالَظهور(256َ)

 055 ................................................................... لوطَقومَعملَرظهو(257َ)

 055 ..................................................................... الفجأةَموتَظهور(258َ)

 054 ................................. الالكمَفَوالتشدقَوالطعامَالرشابَهمهمَناشئة(259َ)

 051 ...................................................... ادلنياَفَاإلسالَيةَاألَةَعذاب(261َ)

 051 ............................................................................اإلسالمَغربة(260َ)

 052 ................................................................... والفتوحاتَالغزوات(262َ)

 059 ..................................... تتصاحلانَثمَواحدةَدعواهماَتتقاتالنَفئتان(263َ)

 050 ........................................................................ كرسىَبالدَفتح(264َ)

 056 ....................................................................... املقدسَبيتَفتح(265َ)

 052 ................................................................................ املالَفتنة(266َ)

 052 ............................................................................ اتلجارةَفشو(267َ)

 052 ............................................................................... القلمَفشو(268َ)

 055 ...................................................................... ادليينَالعلمَقبض(269َ)

 055 .............................................................................الرحمَقطيعة(271َ)

 054 ............................................................................ الزالزلَكرثة(270َ)

 051 ................................................................................ الزناَكرثة(272َ)

 042 ........................................................ املسلمنيَبالدَفَالعجمَكرثة(273َ)

 049 .............................................................................. الفنتَكرثة(274َ)

 049 ............................................................................ الكذبَكرثة(275َ)



كني06َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 040 ................................................................. للعراقَالعالمََقاطعة(276َ)

 046 ................................................................. بالفاجرينَادلينَنرص(277َ)

 046 ................................................... إهابَإىلَاملدينةَمساكنَوصول(278َ)

 042 ..................................................................... املثناةَالقومَفَي قَر(279َ)

إت   ز   913 ............................................................................................................... ؤالمعزإج   إلأ سزإء معج 

 042 ............................................................... واملعراجَاإلرساءََ عجزة(281َ)

 041 ........................................................... لقريشَعريَعنَملسو هيلع هللا ىلصَإخباره(280َ)

 019 ............................................ بمكةَوهوَملسو هيلع هللا ىلصَََاَهَاملقدسَبيتَوضع(282َ)

إت   ز  ؤِّعة   ُمعج  ب   919 .......................................................................................................................... ُمي 

 010 ..................................................ملسو هيلع هللا ىلصَانليبَبنبوةَنوفلَبنَورقةََخرب(283َ)

 016 ........................... السحرَوبماكنَسحرهَبمنَملسو هيلع هللا ىلصَانليبََخربتَاملالئكة(284َ)

 012 ................................................... ينامَالَوقلبهَتنام،َعينهَملسو هيلع هللا ىلصَانليب(285َ)

 015 ............................................................ ملسو هيلع هللا ىلصَانليبَصدرَشقَحادثة(286َ)

 014 .............................................................................. انلبوةَخاتم(287َ)

يَعندَاَعليهََغشياَايلهوديَسقط(288َ)  011 ................................. العالَةََر

ََي سِمعَانليبَصوت(289َ)  622 ................................................... مكةَفََنَلك 

 629 ...................................................... شقنيَإىلَالقمرَانشقاقََعجزة(291َ)

مة   ات   505 ......................................................................................................................................... الج 

مة  
ات  ع ق   501 ................................................................................................................................المزإج 

 



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  07َََ عجزاتَسي دَالم 
 

ف  
لِّ مة  المؤ  دِّ  ُمق 

 ،دل   يكن ل  صاحبة وال و  الذي ل   ،دم  د الصَّ ر  الف   ،العاملني احلمد هلل رّب 

 ورسول اهلل للعاملني. ،رسلنيوخاتم املُ  ،نيبيِّ د النَّالم عىل سيِّ الة والسَّ والصَّ 

 ... ا بعدُ أمَّ 

ة  حتى يُ  ،فإنَّ اهلل  تبارك وتعاىل ٍة مِّ أُ  أرسل  لكّل  ،قيم عىل أهل األرض احلُجَّ

َ▬: نزيلكم التَّ فيقول اهلل تعاىل يف حُم  ،رسواًل  ول ه م  َر س  اء َج  ا َف إِذ  ول  َر س  ة   َ  
ََ لُِك   و 

َبِال َ َب ي ن ه م ونَ ق يِض  ل م  َي ظ  َال  م  َو ه  ِط بحان  ليس بظال فهو ُس  ،[74]يونس :  ♂ِقس 

َ▬للعبيد، فيقول اهلل تعاىل:  َاّلل  ن 
َل ل ع بِيدََِوَ   ال م  َبِظ  ، [281]آل عمران : ♂ ل ي س 

 حتى ال يأيت كلُّ إنسانٍ  ،ز أمامها البرشج  ع  عجزة ي  بيَّ بمُ د النَّفاهلل تبارك وتعاىل يؤيِّ 

ِعى أنَّ  دَّ  عجزات.ه هبذه املُ د أنبياء  ؤيِّ من عند اهلل! ولذلك كان اهلل يُ    نبي  ي 

ورسالة  ،المورسالة السَّ  ،وحيدجاء برسالة التَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص دفرسول اهلل حُممَّ 

ف والرشَّ  بات والرِبّ رب واألمانة والثَّ دق واإلحسان والصَّ م والصِّ ر  اإلخاء والك  

ر واحلّق ن الِ س  قاء وُح والنَّ فة والصَّ م والرَّ ل  مة واحلِ ك  واحلِ  وا يافة ح والضِّ ل  ح والصُّ ف  أ

ّ ت   وكِ ص  الب   ّض د وغ  ه  واضع والوفاء بالع  ة والتَّ حبَّ ة وامل  فَّ ل والعِ د  والعّ   امن الّسِّ

ز م  م ال  د  م االعتداء وع  د  ر وع  اُخ ف  التَّ  مّ د وذ  س  احل   مّ م اإلرساف وذ  د   وع  كربُّ م التَّ د  وع  

 مز وغري ذلك.واللَّ 



كني08َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

َ▬: ده كام قال اهلل تبارك وتعاىللعبا   اهللُ ي  ِض ين الذى ر  هذا هو الدِّ  َي ئِس  ايل  و م 
َ م  َدِين ك  م  َل ك  م ل ت  ك 

 
ََ َايل  و م  ِن و  ش  َو اخ  ه م  و  َف ال َخت  ش  م  َدِينِك  ََِن وا  ر  ف  َك  ِين  اذل 

ر ضَِ م يِتَو  َنِع  م  ل ي ك  َع  م ت  م  ت 
َدِيناًَوَ   ال م  َاإِلس  م  َل ك   [3]املائدة : ♂ يت 

غة رآن  نزل باللُّ وبام أنَّ القُ  ،الذي عجز أمام  العاملنيين فاإلسالم هو الدِّ 

 ورةٍ اهم بأن يأتوا بُس فتحدَّ  ،ونزل يف العرب ،غات األرضوهي أكمل لُ  ،العربية

 .من مثل 

ةَ ▬: وجلَّ  قال اهلل عزَّ  ور  َبِس  ت وا 
 
َف أ ب ِدن ا َع  ََع   نل  ا َن ز  ا م  َم  ب 

ي  َر  َِف َك نت م  إِن و 
ث لِهَِ  َ نَ ادِقنِيَ ََ  َص  ن ت م  َك  َإِن  وِنَاّلل  نَد   َ مَ اءك  ه د  ش  واَ  ع   [13]البقرة :  ♂و اد 

ى اآلن العاملني يف إعجازه العِ  دَّ ت ح   يأيت بمثل أن ول يستطيع أحد   ،مّي ل  وي 

األرض  فهو كتاب رّب  ،د  كلامٍت مكتوبةٍ رَّ رآن الكريم ليس فقط ُم فالقُ  ،رآنالقُ 

رآن الكريم أنزلُ  اهلُل عىل عبده حُممٍد ألوان اإلعجاز، فالقُ  ففي  من كّل  ،امءوالسَّ 

 ،ماً وأكثره تقدُّ  ،مل  نذ أربعة عرش قرًنا، ومع ذلك إىل وقتنا هذا مازال العِ مُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص

ده كتاب اهلل عزَّ  ،وهو ما يف الفضاء نذ مُ  ،رآن الكريموهو القُ  ،وجلَّ  يكتشف ما أكَّ

ي!رَّ نني! فاإلعجاز ليس ُم مئات السِّ   د كلامت، بل حتدِّ

نني، واألمثلة عىل فيكتشف  أهُل األرِض بعد  ِمئاِت السِّ  ،رآنفاألمر يقول  القُ 

إذ  أننا اآلن نتكلم يف معجزات النبي ، ولكن هذا ليس موضوعنا ،هذا األمر كثرية



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  09َََ عجزاتَسي دَالم 
 

وكام قلنا أنَّ  ،التي رآها الصحابة رضوان اهلل عليهم وأيضًا رآها املرشكون ،ملسو هيلع هللا ىلص

ات ...لكل نبٍي  ِجز   ُمع 

المَعجزاتَاملسيحََ   عليهَالس 

سة املسيحية،يسوع  املدعو ،ملسو هيلع هللا ىلصسبة للمسيح بالنِّ ر ل  ك  ذ   يف الُكُتب املُقدَّ

ُن مُ القُ  ٍت، ونحن كمُ رآ ل ي ذكر   الكريم رآنالقُ  سلمني نؤمن هبا، ولكنَّ عجزا

ا. ه  د  د   ع 

صارى تسًعا يامن النَّإ ب  س  فقد ذكر ح  ، 2فحرَّ مُ ـسبة لإلنجيل الا بالنِّ أمَّ 

 .♠ عجزة للمسيح( مُ 12وعرشين )

( 122فسنذكر فقط يف كتابنا هذا ) ،ملسو هيلع هللا ىلصحممد بن عبد اهلل ا رسول اهلل أمَّ 

 .وجلَّ  عزَّ بإذن اهلل  عجزةمُ 

ين ماذا يعني كالمي؟درك صديقي النَّ هل تُ  كالمي يعني أنَّ نبيَّ اهلل  صا

د  ُمعجزات رسوِل  كالمي عجزة!( مُ 122) من ل  أكثر ،ملسو هيلع هللا ىلصحممًدا  د  ي عني أنَّ ع 

 حممٍد 
ِ
عجزات يسوع هذا أكثر من عدد مُ  ،والتي سنذكرها يف بحثنا ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ي سأذكر لرسول اإلسالم نبمعنى أنَّ  ضاعفة!وأنبياء العهد القديم أضعافًا مُ 

                                                   
ت ب  التَّوراة؟"  2 ن ك   للُمؤلِّف.راجع كتاب "م 



كني21َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

=  22×  12س )قدَّ عجزات يسوع يف الكتاب املُ مُ أضعاف ر بحوايل عجزات ُتقدَّ مُ 

122!! .. ) 

َولكنَيلَرجاء!

م، وكأنَّك ل تقرأ شيئاً ُر عليك مُ  رَّ ال تقرأ كالمي هذا فيمُ  وتفعل كام  !ور الِكرا

َ▬: رشكون من قبلك، فيقول اهلل تعاىل حاكياً عنهمفعل املُ  َنُّر ِسل  ن
 
ََ ن ا ن ع   َ َ ا  َ و 

َانل اق ةَ  ود  َث م  آت ي ن ا َو  ل ون  و 
 
َاأل ا َبِه  ب  َك ذ  ن

 
ََ َإاِل  َ اََبِاآلي اِت َو  ا َبِه  ل م وا  َف ظ  ةً ب رِص   َ

ًَن ر سَِ وِيفا
َخت   َإاِل  َبِاآلي اِت ء :  ♂ل   فهؤالء عندما ذهبوا إىل رسول اهلل ،[92]اإلرسا

 ملسو هيلع هللا ىلص ل يطلبوا من رسول اهلل ،فا إىل ذهٍب يطلبون من  حتويل جبل الصَّ  ملسو هيلع هللا ىلص

ءً طلبهم هذا إالَّ   .، واهلل تبارك وتعاىل أعلم هبمملسو هيلع هللا ىلص برسول اهلل  استهزا

نة واضحة فكفروا هبا عجزة بيِّ اقة مُ النَّ ثمود   وجلَّ  كام أتى اهلل عزَّ وهذا 

. َ»: 1وقال ل  ،ملسو هيلع هللا ىلصإىل حممٍد  ♠ عندما نزل جربيلو فُأهلِكوا
رَ   َي ق  ب ك  َر  إِن 

َ م  َل ه  ب ح  ص 
 
ََ َِشئ ت  :َإِن  ول  ي ق  ،َو  الم  َالس  ل ي ك  بًاع  اَذ ه  ف  َِالص  َذ ل د  َب ع  ر  ف  َك  َ،َف م ن  ك 

َ َب اب  م  َل ه  ت  َف ت ح  َِشئ ت  إِن  َو  ، ال ِمني  َالع  ََِن  ًدا ح 
 
ََ ب ه  ذ  ع 

 
ََ َال  ابًا ذ  َع  ت ه  ب  ذ  َع  م  َِن ه 

َو الر مح  ةَِ ب ِة : «اتل و  ال  َو الر مح  ةَِ»، ق  ب ِة َاتل و  َب اب  ٍت من قبل م ر  ألّنَّ  .«ب ل  ا ِجز  أوا ُمع 

 !زيدويطلبون امل ،ملسو هيلع هللا ىلصفعلها نبيُّ اهلل حممد  
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كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  20َََ عجزاتَسي دَالم 
 

َآياتَوتوضيحها

كدليل عىل  رآنببعض آيات القُ  واأن يستشهدوغريهم صارى اول بعُض النَُّي 

اول إنكار احلقائق وهو ال يعرف وهكذا ُي  عجزات!م بمُ ل يقُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصسول الرَّ أنَّ 

 !هذه اآليات ولُز ب نُ اسبأعن  شيئاً 

َ ن▬قال تعاىل:  َ ل ي ِهَآي ات  َع  نِزل 
 
ََ ال  ََِو ق ال واَل و  َاّلل  َِعند  ي ات  اَاآل  َإِن م  ب ِهَق ل  ر 

َُّبنِيَ  َ ن اَن ِذير 
 
اََ م  إِن   [92 : الكهف] ♂و 

 ال بأنَّ ُجهَّ ـعي  الوليس كام يدَّ  ،األمر طبيعي ى فيها أنَّ ر  ق يف اآلية ي  دقِّ املُ  ولعلَّ 

من صارى وغريهم ور التي خيرتعها النَّمُ وغري ذلك من األُ  ،فقط ير  ذِ الرسول ن  

لَّفشكِّ املُ  ل و ك  ءة أي تفسري، مثلكني! ف  م «ابن كثري»تفسري  وا أنفسهم عناء قرا ، فإّنَّ

 :3هذا الكالمسيجدون 

ِن » ا ع  رِبً اىل  ُُم  ع  ُقوُل ت  بِِهم  آي اٍت ي  ط ل  ُّتِِهم  و  كنِي  يِف ت ع ن ِ رُش  ِشُدُهم  إىِل  امل  نُون  ُتر  ع  ، ي 

نَّ حُم    ُس ا ر  دً مَّ أ 
ِ
ياُت ت   أ  ام  ك   ول اهلل ام  اآل  ُد إِنَّ مَّ ا حُم  : ُقل  ي  اىل  ع  ُ ت  ال  اَّللَّ تِِ ، ق  الِح  بِن اق  ى ص 

 
ِ
 أ ي   ،ِعن د  اَّللَّ

ِ
ُر ذ لِك  إىِل  اَّللَّ ، ف إِنَُّ  ل و  ع لِم  أنكم هتتدون ألجابكم إىل سؤالكم، إِنَّام  أ م 

ي  ِ  ألنَّ   ي ِسري  ل د 
ي  ِ ل  ل  ع  ه  ل كِ ، هذا س  ن ُكم  أنكم إنام قصدتم التَّع نُُّت و 

نَُّ  ي ع ل ُم مِ

                                                   
 .184تفسري ابن كثري ت سالمة املجلد السادس صفحة  3



كني22َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

انُ  تِح  ااِلم  : ف ال  جُيِيبُُكم  إىِل  ذ لِك  ، و  اىل  ع  ال  ت  ام  ق  َ▬، ك  َإاِل  ياِت َبِاآل  َن ر ِسل  ن 
 
ََ نا ن ع   َ َ َا و 
َِ َب ل م وا َف ظ  ةً ب رِص   َ َ َانل اق ة  َث م ود  آت ي نا َو  ل ون  و 

َاأل   ا َبِه  ب  َك ذ  ن 
 
ُلُ :  ،♂هاَ و  ق  إِن ماَ▬و  و 

بنِيَ   َ َ َن ِذير  ن ا
 
ن  أُ  ،♂َ َّ أ  َل  ع  ةِ، ف  ار  ُكم  ب نيِّ  النِّذ  ِذيًرا ل  ام  ُبِعث ُت ن  ي  إِنَّ

 ال  س  م رِ كُ غُ لِّ ب  أ 
ِ
 ة اهلل

َم ر شَِ▬ ،اىل  ع  ت   يِلًّا َو  َهل   ِد  ََت  َف ل ن  لِل  َي ض  ن   َ َو  ت ِد ه  َال م  َف ه و  َاّلل   ِد َي ه  ن   ًََ  ♂دا

ِف:  ه  : [ 24]ال ك  اىل  ع  ال  ت  ق  َ▬و  َ ن  َ ِدي َي ه  َاّلل   لِكن  َو  م  َه داه  ل ي ك  َع  ل ي س 
ةِ:  ♂ي شاءَ  ر  ب ق  ي ُث 141]ال  لِِهم  ح  ق  اف ة  ع  خ  س  لِِهم  و  ه  ة  ج  ث ر  اىل  ُمب يِّنًا ك  ع  ال  ت  [ ُثمَّ ق 

ٍد  مَّ ِق حُم  ىل  ِصد  اٍت تدلم ع  ُبوا آي  ل  اء ُهم  بِال كِت اِب ال ع ِزيِز  جاءهم، فيام ،ملسو هيلع هللا ىلصط  ق د  ج  و 

ل فِ ِ  ال  مِن  خ   و 
ي  ِ ِ ي د  ب اطُِل مِن  ب ني   ال 

ةٍ ، الَِّذي ال  ي أ تِي ِ إِذ  ، الَِّذي ُهو  أ ع ظ ُم مِن  ُكلِّ ُمع ِجز 

 ِ  ع رش 
ةِ ض   ب ل  ع ن  ُمع ار 

تِ ِ ض  ار  اُء ع ن  ُمع  ال بُل غ  اُء و  ح  ِت ال ُفص  ز  ج  ث لِ ِ ع  ب ل  ،  ُسوٍر مِن  م 

ةٍ مِن  ُ  ِة ُسور  ض  ن  ُمع ار  : ع  اىل  ع  ال  ت  ق  َ▬، ف  َال ِكتاب  ل ي ك  َع  ا نل  ن ز 
 
ََ ن ا

 
َأ ِفِهم  َي ك  ل م  و 

 
َ

ل ي ِهمَ  َع  ا أ ي  أو ل يكفهم آية أنَّ  ♂ي ت ىل ُ م  رب  يِ  خ 
ِذي فِ يم  الَّ

ظِ ع  ِكت اب  ال  ا أنزلنا عليك ال 

 ، ُهم  ل  ب    ق 
ل  ُتُب، و  ال  ت ك  أُ و  ر  ي  ال  ت ق  ُجل  ُأمِّ ن ت  ر  أ  ، و  ن ُهم  ي  ا ب  ُم م  ُحك  ، و  ُهم  د  ع  ا ب  ب ُأ م  ن  و 

اِب  و  ُوىل  بِب ي اِن الصَّ ُحِف األ  ا يِف الصُّ ب اِر م  ت ُهم  بِأ خ  ِجئ  ِكت اِب، ف  ِل ال  ه  ًدا ِمن  أ  خُت الِط  أ ح 

بِ  يِ  و 
ُفوا فِ ل  ت   ال  َِلِّ ِِمَّا اخ 

ِ ب نيِّ ِضِح ال  ا و   .انتهى «.احل  قِّ ال 

عليهام رمحة  «ابن كثري»يف تفسريه من قبيل ما قال  احلافظ  «ربيالطَّ »أيضًا ذكر 

َآياتَ▬القول يف تأويل قول  تعاىل: » :7اهلل تعاىل فيقول  َعليه ََنزل َلوال وقالوا
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كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  23َََ عجزاتَسي دَالم 
 

َالل َعند َاآليات َإنما َقل َربه الت املرشكون من يقول تعاىل ذكره: وق، ♂َن

ل عىل حممد آية من رب  تكون حجة هلل علينا كام جعلت الناقة زِ ن   أُ قريش: هالَّ 

ام اآليات عند اهلل ال يقدر عىل إنَّ ، قل يا حممد لصالح، واملائدة آية لعيسى،

▬ هبا غريه اإلتيان
َمَ وإنَ 

 
ََ َن َن َا ام أنا نذير لكم أنذركم بأس اهلل وإنَّ  ،♂نيَ بَََِ َيرَ ذَِا

▬وما جاءكم ب  من عند ربكم  ،اب  عىل كفركم برسول وعق
يقول: قد أبان  ♂نيَ بَََِ 

 .انتهى «لكم إنذاره

ََنزلَ▬قول  تعاىل: » :9رمحة اهلل علي  فيقول «القرطبي»أيضًا ذكره  َلوال وقالوا
َربه ََن َآيات ومعناه هال أنزل  ،ملسو هيلع هللا ىلصرشكني لرسول اهلل هذا قول املُ  ،♂عليه

قيل: كام جاء صالح بالناقة وموسى بالعصا وعيسى بإحياء علي  آية كآيات األنبياء 

َاللَِإن َ▬لم يا حممد:  ♂ل َق َ▬أي  املوتى؛ َعند َاآليات فهو يأيت هبا كام يريد إذا  ♂ما

َمَ إن َوَ ▬شاء أرسلها وليست عندي 
 
 انتهى. .♂نيَ بَََِ َيرَ ذَِاَن َن َاََ

 ال   «الاللني»وأيضًا تفسري اإلمامني 
ة ار مكَّ فَّ كُ  أّي  ♂واال َق َوَ ▬» :6ني يقوليل  لِ

الَّ  ♂لوال▬ َعليه▬ه  د  ♂َنزل َربه▬أي حممَّ ََن  ♂آية▬ويف قراءة  ♂آيات

َالل▬لم  ♂قل▬ ،كناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى َعند َاآليات  ♂إنما

 «.مظهر إنذاري بالنار أهل املعصية ♂وإنماََناَنذيرََبني▬ينزلا كيف يشاء 
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كني24َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
َدَعليها!اعءاتَوالرَ ادَ  

حممد بن  ،د العاملنيعجزات سيِّ عن يف مُ ة للطَّ قشَّ  ق بكّل علُّ اولون دائامً التَّ ُي 

قوا وقد تعلَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصعجزات للنبي مُ  أّي  يرآن ينفالقُ  نَّ أوقد زعموا  ،ملسو هيلع هللا ىلصعبد اهلل 

  4د عليهم.ونقوم بأمر اهلل بالرَّ ا، ونأخذ بعضه ،رآن الكريمببعض اآليات يف القُ 

ن َ▬قال تعاىل:  ن ع   َ َ ا  َ َبِاآلو  َنُّر ِسل  ن
 
ََ اا َبِه  ب  َك ذ  ن

 
ََ َإاِل  ل ونَ َي اِت و 

 
 ♂األ

ء] ▬[، وقال تعاىل: 92:  اإلرسا
ل ونَ  َاألو  ر ِسل 

 
ََ ا م  َك  َبِآي ة  تِن ا

 
[، 9:  األنبياء] ♂ف ل ي أ

َ▬تعاىل:  وقول  َآي ات  ل ي ِه َع  نِزل 
 
ََ ال  َل و  ب هََِو ق ال وا َر  ن  َ

وغري [، 92:  العنكبوت] ♂

ت  عن يف مُ غرضون للطَّ ق هبا املُ ك من اآليات التي تشدَّ ذل  !ملسو هيلع هللا ىلصعجزا

 :وفيقفنقول وباهلل التَّ 

 نت ل تقرأ أ :أقول ل  ،عجزاتمُ  بّي للنَّ  نَّ أرآن نفى القُ  أنَّ  ن يزعمم   ّل لكُ الً: أوَّ 

 :ة آياتدَّ ! ليست آية واحدة فحسب بل عِ رآن الكريم! اقرأ معي إن شئت  القُ 

َِو ق َ▬قال تعاىل:  َاّلل  َِعند  ي ات  اَاآل  َإِن م  ب ِهَق ل  نَر   َ َ ل ي ِهَآي ات  َع  نِزل 
 
ََ ال  ال واَل و 

َ بنِي  َُّ َ ن اَن ِذير 
 
اََ م  إِن  َِفََ*و  َإِن  ل ي ِهم  َع  ت ىل  َي  َال كِت اب  ل ي ك  نل  اَع  نز 

 
ن اََ

 
َأ ِفِهم  َي ك  ل م  و 

 
َ

ََِ َي ؤ  و م  ر ىَلِق  َل ر مح  ًةَو ذِك   [92-92: العنكبوت] ♂ن ونَ ذ لِك 
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كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  25َََ عجزاتَسي دَالم 
 

ُ »ورد يف تفسري  أيقرتحون هذه اآليات وال يكفيهم أنَّا » :8اآليت «نتخبامل

إنزال  إنَّ يف -من الزَّ  وهو اآلية اخلالدة عىل مرّ  -أنزلنا عليك الكتاب ُيقرأ عليهم 

هذا الكتاب عليكم لرمحة هبم وباألجيال من بعدهم، وتذكرة دائمة نافعة لقوم 

 .«ن يؤمنوا إذا وضحت لم سبل الدايةشأّنم أ

 رآن الكريم!ائمة هي القُ عجزة الباقية الدَّ املُ  نَّ أ يرى ق لآلية الكريمةدقِّ فاملُ 

رَ ▬وقال تعاىل:  م  َال ق  ق  َو انش  ة  اع  ب ِتَالس  رت   ي ق ول واَ*ََاق  واَو  رِض  اَآي ًةَي ع  و  إِنَي ر  و 
ت ِمرَي َُّس  َ ر   [1-2: القمر] ♂ِسح 

عرض أهل أومع ذلك  ،رم  األمر الواضح يف اآلية هو انشقاق الق  ولعل 

 عجزات التي قام ب  النبيعجزة انشقاق القمر من املُ ! ومُ ملسو هيلع هللا ىلصك عن النبي الرشِّ 

رآن القُ  نَّ أب القائل عاءرد عىل االدِّ ك! وهذه اآلية تكفي للَّ هل الرشِّ أمام أ ملسو هيلع هللا ىلص

 !عجزاتمُ  بيِّ للنَّ نَّ أالكريم نفى 

َ▬وقال تعاىل:  َإىِل  َاحل  ر اِم ِجِد َال م س  ن   َ َ َيل  الً ب ِدهِ َبِع  ى رس  
 
ََ ِي َاذل  ان  ب ح  س 

َابل ِصريَ  ِميع  َالس  و  َه  َآي اتِن اَإِن ه  ََِن  ِي ه  لُِن   َ هل  و  ن اَح  ك  ِيَب ار  َاذل  ق ىص 
 
ِجِدَاأل  ♂ال م س 

ء]  [2:  اإلرسا
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كني26َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

م إىل  ء من املسجد احلرا   املسجد األقى.اآلية ُتشري إىل ُمعجزة اإلرسا

َبِإِذ ِنَاللَِ▬وقول  تعاىل:   َإاِل  َبِآي ة  يِت 
 
َي أ ن

 
ََ ول  َلِر س  ن  َاك  ا  َ [ و 38 :الرعد] ♂و 

وهذه ليؤمن الناس ب !  عجزة ول  مُ رسوالً إالَّ  ما أرسل اهللُ  يعني[، 48 :غافر]

عجزات ل  مُ ، مثل  مثل باقي األنبياء ،ملسو هيلع هللا ىلص بّي والنَّ، اآلية واضحة يف هذا األمر

ن أ يعة اإلسالمية دائمة! وللقار الرشَّ  ألنَّ  ،ائمةعجزة الدَّ افة للمُ ضمثلهم باإل

 ةِ مواضع منها:يف عدَّ لك ذدرك يُ 

َ▬تعاىل:  قول  و 
 
ََ َ ات  ف إِنَ

 
ََ ل  َالرُّس  ََِنَق ب لِِه ل ت  َخ  َق د  ول  َر س  َإاِل  د  َحم  م  ا  َ و 

َ م  ابِك  ق  ع 
 
ََ ََع   ل ب ت م  َانق  ي ئاًَق تِل  َش  َاّلل  َي رض   َف ل ن ِه ِقب ي  َع  ََع    لِب  َي نق  َ ن و 

اكِِرينَ  َالش  َاّللُّ زِي ي ج  ب اَ▬تعاىل:  قول [، و277: آل عمران] ♂و س 
 
ََ َحم  م د  ن  َاك  َ ا
 َ َيش  ل  َبِك  َاّلل   ن  َك  َو  َانل بِي ني  ات م  َو خ  ِ َاّلل  ول  َر س  ل ِكن َو  م  الِك  َر ج  ن  َ َ د  ح 

 
ء ََ

لِيماًَ اءَ▬تعاىل:  قول [، 72: األحزاب] ♂ع  ِشد 
 
ََ ه  ع   َ َ ِين  َو اذل  ِ َاّلل  ول  َر س  حمُّ م د 

ارَِر مح  اءَب ي ن ه مَ  ف  َال ك   [12: الفتح] ♂َع  



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  27َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 الصة:اخلُ 

ء واملعراجح بمُ رآن الكريم صَّ القُ  نَّ أ د بل وأكَّ  ،عجزة انشقاق القمر واإلرسا

 2ن سبقوه من األنبياء!مثل  مثل م   ،ملسو هيلع هللا ىلص بّي النَّ نَّ أو ت!عجزا لألنبياء مُ  نَّ أ

رشكني سألوا وهي أنَّ املُ  ،قوا هباببعض اآليات التي تعلَّ  استداللم إنَّ  ثانًيا:

 
ِ
فعل ذلك؛ استدالل    ال يستطيعيبهم؛ ألنَّ عجزات( فكان ال جُي آيات )مُ  رسول  اهلل

عجزات عىل سبيِل املُ  سألوا النبيَّ ك اآليات ل  رشكني يف تِ املُ  ألنَّ  باطل، ملاذا؟

عجزات مع خريِة من  أحياًنا، فنراهم يطلبون أمثال  هذه املُ عجيِز ل ، والسُّ التَّ 

، «رمِ ت  س  ر  مُ ح  ِس »عجزة  يقولون: ام رأوا مُ لَّ فكُ ، عجزاِت األخرى ل إعراِضهم عن املُ 

 ،ِب ل  القول  يف الطَّ فسوف يعيدون  ،ى لو نزلت هذه اآلياتفحتَّ  ،«نيبِ ر  مُ احِ س  » أو

ُم د  فع   ،وعلي  ،ن كان قبلهم، فحينها ُُيلكهم اهلُل كام أهلك  م  ايؤمنوا هب ن  ول  

ِت رمحة  لم حتى ال ُيلكوا؛ك املُ ل  وِل تِ ُحُص  لِم  بعلِم  القديم أّنَّ  ألنَّ  عجزا م اهلل  ع 

 .ال يؤمنون هبا

▬تعاىل:  هذا واضح  من قولِ 
َِنَ  َل نَنُّؤ  ر ِضََو ق ال وا 

 
َاأل َنل  اََِن  ر  َت ف ج  َح ىت  ل ك 

َِخالل ه اََ* ي نب واعًَ ار  ه  ن 
 
َاأل ر  ج  ت ف  َف  ب 

َو ِعن  ِيل  َخن  َ ن َ ن ة  َج  َل ك  ون  َت ك  و 
 
َ

ِجرياًَ ِةَ * ت ف  َوَ ال م آلئِك  َبِاّلل  يِت 
 
َت أ و 

 
ًََ فا ن اَكِس  ل ي  َع  ت  م  اَز ع  اءَك م  م  َالس  ِقط  َت س  و 

 
َ
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كني28َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

َ *َق بِيالًَ َلِر قِي ك  َِن  َنُّؤ  ل ن َو  اء م  َالس  َِف َق  َت ر  و 
 
ََ ر ف  َز خ  َ ن َ َب ي ت  َل ك  ون  َي ك  و 

 
َ

وال َر س  ً ا َب رش  َإ ال  َك نت  َه ل  َر ِّب  ان  ب ح  َس  َق ل  ؤ ه  ر  َن ق  ً َكِت ابا ل ي ن ا َع  َت زن  ل  ىت   ♂ح 

ء]  [21-22: اإلرسا

 :22رمح  اهللُ  «نقيطيالشَّ »جاء يف تفسرِي 

وكثرة  ،بنيَّ جلَّ وعال يف هذه اآليات الكريمة شدة عناد الكفار وتعنتهم»

 -اقرتاحاهتم ألجل التعنت ال لطلب احلق . فذكر أّنم قالوا ل : إّنم لن يؤمنوا ل  

ع: أي: ب  ول من ن  عُ ف  . وهو ي  حتى يفجر لم من األرض ينبوعاً  -أي: لن يصدقوه 

}ومن  قول  تعاىل:  .ماء غزير
َاألرضف سَ  َِف ن ابِيع  َي  ه  َ} [12 :الزمر] {ل ك  َت ك ون  و 

 
َ

ن ةَ  َج   ،أي وسطها أّنارًا من املاء ،فيجر خاللا .بستان من نخيل وعنب :أي {ل ك 

َ} :أي: يف قول  تعاىل .أي قطعًا كام زعم :أو يسقط السامء عليهم كسفاً 
 
أ َن ش  إِن

ل ي هَِ َع  ِقط  َن س  و 
 
ََ َاألرض َبِِهم  َالسماءخن  ِسف  ن   َ َ ً فا َكِس  أو  .اآلية [2 :سبأ] {م 

َ} :كقول » قال قتادة وابن جريج  .أي معاينة :يأتيهم باهلل واملالئكة قبيالً  ن زِل 
 
ََ ال  ل و 

ب ن ا َر  َنرى و 
 
ََ َاملالئكة ن ا ل ي    [.12 :الفرقان] {ع 

ِ
أي:  :قبيالً  :وقال بعُض العلامء

وقال  .لقبيل والكفيل والزعيم بمعنى واحدوا .من تقبل  بكذا: إذا كفل  ب  .كفيالً 

وكون القبيل يف هذه اآلية بمعنى  .شاهدًا بصحت  ،بام تقول :الزُمرشي قبيالً 
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كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  29َََ عجزاتَسي دَالم 
 

وقال  .شهيداً  {قبيالًَ} :وقال مقاتل .الكفل مروي عن ابن عباس والضحاك

وعىل هذا القول فهو حال من  .أي: تأيت بأصناف املالئكة .هو مجع قبيلة :ماهد

 :يف الزخرف ومن  قول  :من ذهب :أي :أو يكون ل  بيت من زخرف ،كةاملالئ

فاًَ} ق  َس  َبالرمحنَبِل ي وتِِهم  ر  ف  ل ن اَلِم نَي ك  ةًَل  ع  ًةَو اِحد   َ  
ََ َانلاس ون  نَي ك 

 
ََ ال  ل و  و 

ةَ  َفِض  ن  َ
ًَ}إىل قولِ   [33 :الزخرف] { ر فا ز خ  أو  .أي: ذهباً  [39 :الزخرف] {و 

 ،أي: من أجل صعوده :وإّنم لن يؤمنوا لرقي  ،أي يصعد في  :ءيرقى يف السام

وهذا التعنت والعناد العظيم الذي ذكره جلَّ  .حتى ينزل عليهم كتابًا يقرؤون 

وبني أّنم لو فعل اهلل ما اقرتحوا ما  .وعال عن الكفار هنا بين  يف مواضع أخر

َِفَ} :كقول  تعاىل .ألن من سبق علي  الشقاء ال يؤمن .آمنوا  ً َكِت ابا َع ل ي ك  َن ز نل  ا ل و  و 
َُّبنِيَ  َ ر  َهاذآَإاِل َِسح  َإِن  وا  ر  ف  َاذلينَك  ال  َل ق  ي ِديِهم 

 
َبِأ وه  َف ل م س  اس   :األنعام] {قِر ط 

َ} :وقول  ،[4 َلك   ل ي هِم  َع  ن ا رش   َو ح  َاملوىت م  ه  َك  م  َو  َاملالئكة َإيِل  ِهم  نل  ا َن ز  ن ن ا
 
َأ ل و  و 

 َ َالليش  اء  َي ش  ن
 
ََ َإاِل  َيلؤَنوا ن وا  َاك  ا  َ َ ب الً َق  َ} :وقول  ،[222 :األنعام] {ء  ل و  و 

َ ن اَب ل  ار  ب ص 
 
ََ ر ت  ك  اَس  إِن م  ال واَ  َل ق  ون  ر ج  فِيِهَي ع  لُّواَ  َالسماءَف ظ  ن   َ ل ي ِهمَب اباًَ ن اَع  ت ح  ف 

ونَ  ور  ح  َم س  َق و م  َإِذ اَ} :ل وقو ،[29-27 :احلجر] {حن  ن  ا ن ه 
 
َأ م  ِعر ك  َي ش  ا  َ و 

َِن ونَ  َي ؤ  َال  اء ت  َ} :وقول  ،[222 :األنعام] {ج  َر ب ك  ِم ة  َلك  َع ل ي هِم  ق ت  َاذلينَح  إِن 
َاأليلم َالعذاب و ا  َي ر  َحىت َآي ة  ُّ َلك  م  ه  اء ت  َج  ل و  َو  َِن ون  َي ؤ   ،[24-26 :يونس] {ال 

 .واآليات بمثل هذا كثرية



كني31َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

ؤ ه َ}يف هذه اآلية وقول   ر  َن ق  ً  إىل كل رجل منا {كِت ابا
ِ
 .أي: كتابًا من اهلل

فاًَ} :يف املدثر ويوضح هذا قول  تعاىل ح  َص  َيؤىت ن
 
ََ م  ن ه   َ َ رِئ  َام  ُّ َلك  َي ِريد  ب ل 

ةًَ َ ن رش  
} :كام يشري إلي  قول  تعاىل [91 :املدثر] {

َنُّؤَ  َل ن َق ال وا  َآي ة  م  ه  اء ت  َج  ا إِذ  َو  َِن 
َالل ل  َر س  وِِت 

 
ََ ا  َ َ ََِث ل  َنؤىت وقول  يف هذه اآلية  .اآلية [217 :األنعام] {حىت

والًَ} :الكريمة َر س  ً ا َب رش  َإ ال  نت  َك  َه ل  ِّب  َر  ان  ب ح  َس  أي: تنزُياً لريب جل وعىل  {ق ل 

فهو  .عن كل ما ال يليق هبن ويدخل في  تنزُي  عن العجز عن فعل ما اقرتحتم

 .وأنا برش أتبع ما يوحي  إيلَّ ريب ،ال يعجزه يشء ،عىل كل يشءقادر 

َيوىحَ} :كقول  .وبني هذا املعنى يف مواضع أخرى َ ث ل ك م  َ َب رش   ن ا 
 
ََ م ا َإِن  ق ل 

َو الَ  احِلاً َص  م الً َع  م ل  َف ل ي ع  ب ِه َر  اء  َلِق  و َي ر ج  ن  َاك  َف م ن َو اِحد  َهلإ َإهلكم ا ن م 
 
َأ إيِل  
َِ اي رش  د  ح 

 
ََ ِه ب  َر  ِ ة َبِِعب اد  َق َ} :وقول  ،[222 :الكهف] {ك  م  ث ل ك   َ َ َب رش   ن ا 

 
ََ م ا َإِن  ل 

َواستغفروه َإيِل  ِه َفاستقيموا َو اِحد  َهلإ َإهلكم ن م ا
 
َأ َإيِل    .اآلية [6 :فصلت] {يوىح

َ} :وكقول  تعاىل عن مجيع الرسل َإاِل  َحن  ن  َإِن م  ل ه  َر س  م  َل ه  َق ال ت  م  ث ل ك   َ َ ب رش  
َِ َِعب ادِه ََِن  اء  َي ش  َ ن َ ََع َي م نُّ َالل [ إىل غري ذلك من 22يم: إبراه] {ولكن

 انتهى.. «اآليات

ا و اَ▬تعاىل:  قولِ  عنأمَّ َبِه  ب  َك ذ  ن
 
ََ َإاِل  َبِاآلي اِت َنُّر ِسل  ن

 
ََ ن ا ن ع   َ َ ا  َ و 

ةًَ ب رِص   َ َ َانل اق ة  ود  آت ي ن اَث م  َو  ل ون  و 
 
وِيفاًََاأل

َبِاآلي اِتَإاِل َخت   اَن ر ِسل   َ اَو  َبِه  وا  ل م   ♂ف ظ 

ء] َ▬: رشكنيعن املُ تعاىل  قولِ  ُيفّصل مع[، 92: اإلرسا ر ِسل 
 
ََ م ا َك  َبِآي ة  تِن ا

 
ف ل ي أ



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  30َََ عجزاتَسي دَالم 
ل ونَ   رمح   22«نقيطيالشَّ »وذلك من خالل ما جاء يف تفسرِي [، 9 :األنبياء] ♂األو 

َف ل ي َ▬ :قول  تعاىل :اهللُ 
 
َاأل ر ِسل 

 
اََ م  َك  تِن اَبِآي ة 

 
 .♂ونَ ل َوَ أ

ذكر جل وعال يف هذه اآلية الكريمة: أن الكفار اقرتحوا عىل نبينا أن يأتيهم »

وإحياء  ،وريح سليامن ،وعى موسى ،نحو ناقة صالح .بآية كآيات الرسل قبل 

ئ  األكم  واألبرص  وإيضاح وج  التشبي  يف .ونحو ذلك ،عيسى لألموات وإبرا

َاألولون}قول   ر ِسل 
 
ََ ا م  كام أتى األولون باآليات ؛ ألن إرسال  :هو أن  يف معنى {ك 

وقد بنيَّ  .باملعجزة ،ملسو هيلع هللا ىلص فقولك أرسل حممد .الرسل متضمن لإلتيان باآليات

تعاىل أن اآليات التي اقرتحوها لو جاءهتم ما آمنوا وأّنا لو جاءهتم ومتادوا عىل 

 .كام أهلك قوم صالح ملا عقروا الناقة .أصلكفرهم أهلكهم اهلل بعذاب مست

آت ي ن اَث م ود َ}كقول  تعاىل: اَاألولونَو  َبِه  ب  نَك ذ 
 
َباآلياتَإاِل ََ نَنُّر ِسل 

 
ن اََ ن ع   َ اَ  َ و 

ا َبِه  ل م وا  َف ظ  ةً ب رِص   َ َ ء] {انلاقة َباللَ} :وكقول  تعاىل ،اآلية [92 :اإلرسا وا  م  ق س 
وَ  

انِِهمَ  م  ي 
 
ََ د  ه  اََج   َ َو  َالل َِعند  َاآليات ا َإِن م  َق ل  ا َبِه  َُِن   َيل  ؤ  َآي ة  م  ه  اء ت  َج  ل ِِئ

َِن ونَ  َي ؤ  َال  اء ت  َج  َإِذ ا ا ن ه 
 
َأ م  ِعر ك  .وأشار إىل ذلك هنا يف [222 :األنعام] {ي ش 

} :قول 
َِن ونَ  َي ؤ  م  ف ه 

 
ََ ا ن اه  ل ك  ه 

 
ََ ي ة  َق ر  َ ن َ م  َق ب ل ه  َ ن ت  َآ ا يعني أن  [6 :ألنبياءا] {َ 

ل يؤمنوا بل  ،األمم الذين اقرتحوا اآليات من قبلهم وجاءهتم رسلهم بام اقرتحوا 

ً وِعناداً  ما  ،فلو جاءكم ما اقرتحتم .متادوا فأهلكهم اهلل وأنتم أشد منهم ُعُتوا

                                                   
بعة صفحة أضواء البيان يف إيضاح  22  .236القرآن بالقرآن املجلد الرا
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} :وقال تعاىل .فهلكتم كام هلكوا  ،آمنتم
بَ  َر  ة  ِم  َلك  ل ي ِهم  َع  ق ت  َح  َاذلين َالَ إِن  ك 

َآي ةَ  ُّ َلك  م  ه  اء ت  َج  ل و  َو  َِن ون  وبني  .إىل غري ذلك من اآليات [24-26 :يونس] {ي ؤ 

 ،فيستحق من ل يكتف هبا التقريع والتوبيخ ،أّنم جاءهتم آية هي أعظم اآليات

َاآليا}وذلك يف قول : ا َإِن م  َق ل  ب ِه َر  َ ن َ َآي ات  ل ي ِه َع  نِزل 
 
ََ ال  َل و  َاللَو ق ال وا  تَِعند 

َيتىلَ َالكتاب ل ي ك  َع  نل  ا نز 
 
ََ ن ا

 
َأ ِفِهم  َي ك  ل م  و 

 
ََ بنِي  َُّ َ َن ِذير  ن ا 

 
ََ ا م  إِن  و 

ل ي ِهمَ   :وقد ذكرنا أن هذا املعنى يشري إلي  قول  .اآلية [92-92 :العنكبوت{]ع 

{َ تِِهم 
 
َت أ ل م  و 

 
ََ ب ِه َر  ن  َ َ َبِآي ة  تِين ا

 
َي أ ال  َل و  َاألوىلو ق ال وا  َالصحف َِف ا  َ َ  :ط ] {ب ي ن ة 

 انتهى.. [233

▬ :ستحيلة رشًعا كقوِلمعجزات مُ رشكني طلبوا مُ املُ  أنَّ  ونالحظ
الَ  ل و 

َ َاّللُّ ن ا ل م   و قد أجاهبم اهلُل عىل طلبِهم لذه اآليات بقولِ ، [228: البقرة] ♂ي ك 

َي ش َ▬تعاىل:  ا  َ َو  َاّلل  َِعند  اَاآلي ات  َإِن م  َِن ونَ ق ل  َي ؤ  َال  اءت  َج  َإِذ ا ا ن ه 
 
َأ م   ♂ِعر ك 

َ▬تعاىل:  وقول [، 222: األنعام] ِكن  لـ  َو  َآي ًة ل  َي زن   ن
 
ََ ََع   َق ادِر  َاّلل  َإِن  ق ل 

َال َ م  رث  ه  ك 
 
َ 

ونَ  ل م   .[34: األنعام] ♂ي ع 

َ▬ ( كام يف قولِ :ئلتهم يف هذا الشأن )طلب املعجزةثم تكررت أس َو ق ال وا ال  ل و 
َُّبنِيَ  َ َن ِذير  ن ا

 
ََ ا إِن م  َو  ِ َاّلل  َِعند  ي ات  َاآل  ا َإِن م  َق ل  ب ِه َر  َ ن َ َآي ات  ل ي ِه َع  نِزل 

 
َ♂ 

ُب من رِب العاملني مبارشة لم ن اَ▬ لنبي : فقال وبعدها كان الوا
 
َأ ِفِهم  َي ك  ل م  و 

 
َ

َِ َإ ل ي ِهم  َع  ت ىل  َي  َال ِكت اب  ل ي ك  َع  نل  ا نز 
 
َِن ونَ َ َي ؤ  و م  َلِق  ر ى َو ذِك  َل ر مح  ًة َذ لِك  َِف  ♂ن 
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ِن الكريمِ أول تكفهم مُ   أيًضا بقول :تعاىل  وأجاهبم واضحة لم؟! عجزة القرآ

ُوىل  ▬ ُحِف األ  ا يِف الصُّ يِّن ُة م  أ هِتِم  ب    ت 
ل  و  ِ  أ  بِّ ي ٍة ِمن  ر  تِين ا بِآ  أ  ال  ي  و  اُلوا ل  ق  : )ط  ♂و 

 عجزة القرآن تكفيهم؟!ل تأهتم مُ (. أو233

ألن  آية  ،وهي هذا القرآن العظيم» :يف تفسريه رمح  اهللُ  «نقيطيالّش »يقول 

ربَّ  عن هذا القرآن العظيم بأن  بينة ما  هي أعظم اآليات وأدلا عىل اإلعجاز؛ وإنام ع 

اهلل يف الصحف األوىل؛ ألن القرآن برهان قاطع عىل صحة مجيع الكتب املنزلة من 

يِّنة واضحة عىل ِصدقها وصحتها ،تعاىل َ} :كام قال تعاىل :فهو ب  َإيِل  ك  نل  آ نز 
وَ  

ل ي هَِ ي ِمناًَع  ه  م  َالكتابَو  ي ِهََِن  َي د  اَب ني   ًَل م  قا د   ،[78 :املائدة] {الكتابَباحلقَم ص 

َاذل} :وقال تعاىل رث   ك 
 
ََ ائِيل  َإرِس   َبين ََع َي ق صُّ َالقرآن َهذا َفِيِهَإِن  م  َه  ي

ونَ  ت لِف  َ} :وقال تعاىل ،[46 :النمل] {خي   َك نت م  َإِن َفاتلوها َباتلوراة ت وا 
 
َف أ ق ل 

ادِقنِيَ  وهذا املعنى الذي دلت  .إىل غري ذلك من اآليات [23 :آل عمران] {ص 

» علي  هذه اآلية عىل هذا التفسري الذي هو األظهر أوضح  جل وعال يف سورة 

َإِن م اَاآلياتَ} :  تعاىليف قول« العنكبوت  َ نَر ب ِهَق ل  َ َآي ات  ل ي ِه َع  نِزل 
 
ََ ال  َل و  و ق ال وا 

َ ل ي هِم  َالكتابَيتىلَع  ل ي ك  نل  اَع  نز 
 
ن اََ

 
َأ ِفِهم  َي ك  ل م  و 

 
ََ بنِي  َُّ َ ن ِذير  ن اَ 

 
اََ م  إِن  َاللَِو  ِعند 

َِن ونَ  َي ؤ  و م  َلِق  َوذكرى َل ر مح  ًة َذلك َِف » فقول  يف  [.92-92 :العنكبوت] {إِن 

ن ا} :«العنكبوت 
 
َأ ِفِهم  َي ك  ل م  و 

 
ل ي ِهمَ  َ َع  َيتىل َالكتاب ل ي ك  َع  نل  ا نز 

 
هو معنى  {َ

َاألوىل} :«ط  » قول  يف  َالصحف َِف ا  َ َ َب ي ن ة  تِِهم 
 
َت أ ل م  و 

 
كام  [233 :ط ] {َ
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ََنَ» :احلديث املتفق علي ويزيد ذلك إيضاحًا  .والعلم عند اهلل تعاىل .أوضحنا َا
َالبرشََعََِث لِه ن   َ وِتََاَآ

 
َاألنبياءَإالََ وتيت هَوحياًََ،نيبََِن 

 
وإنماَاكنَاذليََ

َالقياَةََِ،َوحاهَاللَإيل  أـه«. فأرجوََنََكونََكرثهمَتابِعاًَيوم 

ترةجاءت مُ  ملسو هيلع هللا ىلص عجزات النبيِّ مُ  إنَّ  :ثالًثا  ،وكثرية ال تكاد حُتى ،توا

ِت النبيِّ دات الضَّ جلَّ ات ، وقد ُكتِبت املُ وكذلك نبوء دالئل »مثل:  ،خمة عن معجزا

ومعظمها بسنٍد  ،البِن كثريٍ  «معجزات الرسول» و ،وأليب ُنعيم ،للبيهقي «ةوَّ بُ النُّ 

ِت  ،لِص تَّ مُ  عجزات يف الكتاِب املُ  نَّ إ أقول ؛وقبل أن أذكر  بعض هذه املعجزا

ن د  أخبارِ  هاوكلّ  ،لِص تَّ س ليس لا سند واحد مُ قدَّ املُ  التي ال تثبت ُمنقطعة السَّ

ِ  ،وثهادُ ُح   ؛عجزات قد حدثت بالفعلك املُ ل  ول نجد دلياًل واحًدا يثبت قطعًا أن ت

ا وردت يف األناجيِل، أو ألّنَّ  ؛ك املعجزات فقطل  وث تِ دُ م يؤمنون بحُ ام هُ بَّ رُ 

 هي:و ،ال جُياب عليها وحينها نسأل أسئلة ،ابقةب السَّ تُ الكُ 

 ب؟تُ أين سند هذه الكُ  .2

 ب صحيح؟تُ ما يف هذه الكُ  كّل  كيف نثق أنَّ  .1

 ب؟تُ ن الذي نقل لنا هذه الكُ م   .3

تَّى بالفعل ثبت مثاًل أنَّ كيف نُ  .7 تَّى احلواري هو كاتب إنجيل م  بينام نجد  ،م 

تَّى هو كاتب ؟ أنَّ  تَّى ينفي كون احلواري م   ل لوقاوه   !ما يف إنجيل م 

 !املسيح؟من حواري  ومرقس
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 واحٍد من كتبِة األناجيِل؟! الثي ألّي ما هو االسم الثُّ  .9

 ،عجزةالثة آالف مُ التي فاقت الثَّ  ملسو هيلع هللا ىلص عجزاِت النبيَّ ن مُ مِ  اً بعض ُر كُ ذ  أ  

ترة معنوًياوأكثرها مُ   :منها ،ندة السَّ ل  ِص تَّ ومُ  ،توا

ُن الكريم .2 تِ .ل مُ أوَّ  القرآ  عجزا

مع  الك   .1  م.لِ آتاه اهلُل جوا

 سالة.وشهادهتا ل  بالرِّ  ،داِت بني يدي الام ُنطُق  .3

 ني.حيحصَّ الو ،وذلك يف القرآن الكريم ،انشقاق القمر ل  .7

 .عائ  أو بلمس شفى عدًدا كبرًيا من املرىض بدُ  .9

سَّ رضعها بيده الرشَّ  .6  .يفةشاة عجوز ل تلد حلبت اللبن  حني م 

 من بني أصابِع  .4
ِ
ب ُع املاء  .حيحنيصَّ ال وذلك يف ،ن 

ق لفُ  ذعِ حنني ال .8  .حيحنيصَّ ال طق  أمام أصحابِ ، وذلك يفونُ  ،را

ِ ِب السِّ تُ وكُ  ،حيحةِ ِة الصَّ نَِّب السُّ تُ وثبت أكثر من ذلك يف كُ  ب التي تُ والكُ  ،ري 

كثرية  التي حدثت بعده حيحة اإلسنادالصَّ  وءات واألخباربُ ومن النُّ .أرشُت إليها

 :منها ما يَل أذكر ،جًدا

 ام، والعراق.ن، والشَّ م  بيِت املقدس، والي   بفتِح  الصحابة   أخرب .2

موت ال اكُب من صنعاء  إىل حرضاألمن  يسود حتى يصري الرَّ  أنَّ  أخرب .1
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 وقد وقع ما أخرب ب . ، اهلل  والذئب عىل غنم خيشى إالَّ 

ِد يوم ، فتح عىل يد عَلِّ أنَّ خيرب تُ  أخرب .3 كام  وقد فتحت عىل يد عَلّ  يف غ 

 أخرب.

وقد فتح  ،وموز ملك فارس وملك الرُّ نُسلمني يقسمون كُ املُ  أنَّ  أخرب .7

قة بن ، فأخذ رُس وكها كام أخربلُ وز مُ نُموا كُ وقسَّ  ،املسلمون تلك البالد ا

 .ملسو هيلع هللا ىلص وغريه ما وعدهم ب  النبيُّ  مالك

ت ل وهو يقرأ القُ  أنَّ عثامن  بن  عفان أخرب .9  .رآن وقد كان كام أخربُيق 

فوقع كام أخرب  فقتل  أصحاُب معاوية   ؛غيةتقتل  الفئة البا أنَّ عامر أخرب .6

.  النبيُّ

 ،اعون ( يكون بعد فتِح بيِت املقدسأي: الوباء )الطَّ  أنَّ املوتان أخرب .4

 ،يف بالدِ الشام من قرى بيت املقدس بعمواس وقد وقع يف خالفِة عمر  

 وهو أول طاعون يف تاريخ اإلسالم مات عىل أثِره عدد   ،وهبا كان عسكره

 سبعني ألفًا. عن م ال يقّل كثري منه

وم ذات والرُّ  ،ال فارس بعد ذلك فارس نطحة أو نطحتان ثمَّ  أنَّ  أخرب .8

هيهات آخر  ،أهل صخر وبحر ،ام هلك قرن  خلف مكان  قرنلَّ كُ  :ونُر قُ 

د بالرُّ  ،هرالدَّ  من  يما بق ،وكان كام أخرب ،صارىوم الفرنج والنَّواملرا

ِملكتهم وإن زالت عن بالدِ  فإنَّ  ومبخالف الرُّ  ؛رس أثر  ماسلطنة الفُ 
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بل كلام  ،الشام يف خالفِة عمر  بِن اخلطاِب، ولكن ما تزال ِملكتهم بالكلية

 .هلك قرن خلف  قرن آخر

ِ  حُلُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص بنت النبيَّ  أن فاطمة   أخرب .2
ُل أهلِ وَّ  فامتت ،وًقا ب  بعد موت أ 

وفاًة  ،ملسو هيلع هللا ىلص ل آل بيت النبيِّ بعد ستة أشهر من وفات ؛ فكانت أوَّ ▲ 

 بعده.

سيد  يصلح اهلُل عىل يده بني فئتني من  ¶ أن احلسن  بن عَل أخرب .22

 .وقد حدث ما أخرب ب  ،املسلمني يقتتالن

 املايض
ِ
 ،وإبراهيم   ،ونوٍح  ،عن آدم   حكى، فابقة(م السَّ م  )األُ  وأخرب عن أنباء

وقوم  ،واملؤتفكات ،وأهل مدين ،و موسى ،واملسيح ،املسيح ومريم أمّ ، ويعقوب

ل  ،ي  مِّ هذا وهو أُ ، وقوم لوط ،وفرعون ،وعاد ،وثمود ،سوأصحاب الرَّ  ،عبَّ تُ 

 ؛ول يركب البحر  قطّ  ،ة  عاِب مكَّ ول خيرج من بني ِش  ،ن يعرف القراءة والكتابةكُ ي  

فق مع حكاياِت أهل الكتاِب إالَّ   قال: إنَّ حتى ال يُ  ؛ قليالً وما حكاه عنهم ال يتوا

َ▬تعاىل:  قول  يدلل عىل ذلك ؛قارنومن شاء فليقرأ ويُ ، أخذ منهم حممًدا ِن  ََ تِل ك 
َ رِب  اَف اص  ذ  َق ب ِلَه  ََِن  م ك  َق و  ال  َو  ن ت 

 
اََ ه  ل م  َت ع  اَك ن ت   َ َ اَإيِل  ك  ي ِبَن وِحيه  َال غ  ب اءِ ن 

 
َ

ت ِقنيَ  َلِل م  اقِب ة  َال ع   .(72 :)سورة هود ♂إِن 

أو بأفضل  ،بمثلها ،ملسو هيلع هللا ىلص  جاء حممد  عجزة إالَّ مُ : ما جاء نبيُّ بوأخرًيا أقول 

 فعىل سبيل املثال: ،منها
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ركب  الرباق  وصعد إىل  ملسو هيلع هللا ىلص وحممد   ،ركب  الريح   ♠ سليامن

ة صَّ وذلك يف قِ  ،كذلك ملسو هيلع هللا ىلص وحممد   ،أحيا املوتى ♠ املسيُح . امواتالسَّ 

 21!مت بعد ذلكتكلَّ  ثمَّ  ،تخ  بِ وطُ  ،عتطِّ وقُ  ،وُسلخت ،اة التي ُذبحتالشَّ 

 .كذلك ،ملسو هيلع هللا ىلصوحممد   ،شفى مرىض ♠ املسيُح و

 عجزة حممدٍ  مُ إالَّ  ،عجزة التي جاء هباك املُ ل  متوت مع  تِ  ؛يموت نبيٍّ  لَّ كُ  إنَّ  ثمَّ 

نبيِّ أو  عجزةٍ فعلها أّي مُ  عن أيِّ  هبا ينفرد، رآن الكريم(القُ هي الباقية ) ملسو هيلع هللا ىلص

  .تِ ا املعجزة اخلالدة الباقية حتى بعد وفاإّنَّ  ؛رسول غريه

الكريم  رآن  القُ  أنَّ  الً د  ني أفرتض ج  أنَّ  هو ،يطرح نفس  ناك سؤاالً هُ  رابًعا: إنَّ 

فهل هذا يقدح يف  ،واحدةٍ  عجزةٍ يأت بمُ  ل  وأنَّ  ،عجزاتمُ  أّي  ملسو هيلع هللا ىلص ثبت للنبيِّ ل يُ 

 وَّ بُ ملعايرِي النُّطبقًا  وتِ بُ نُ 
 س؟!قدَّ املُ  يف الكتاِب  ةِ

 ؛يف نبوتِ  ال يقدح ، فإنَّ هذااحدةو بمعجزةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص إن ل يأت حممد   :الواب

 «نبي يوحنا عند الميع» :متى كاتب إنجيل يوحنا املعمدان )ييى( يقول عن  ألنَّ 

 ورغم ذلك ل ،(22/2)متى  «أفضل من نبي» آخرٍ  ويف موضعٍ ، (12/16)متى 

 .واحدةٍ ُيذكر ل  وال ُمعجزة 

                                                   
 .2282راجع املعجم الكبري للطرباين برقم  21
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ي  ِ »: 71-72/  22 إنجيل يوحنا نجد ذلك يف أ ت ى إِل  : إِنَّ  ف  اُلوا ق  ثرُِيون  و  ك 

ا قًّ ان  ح  ا ك  ن  هذ  نَّا ع  ال ُ  ُيوح  ا ق  لِكن  ُكلُّ م  ًة، و  اِحد  ع ل  آي ًة و  ف    ي 
نَّا ل  ن   «.ُيوح  آم  ف 

ثرُِيون  بِِ  ُهن اك    .«ك 

ُ األناجيُل وهكذا   وَّ بُ للنُّ ليست رشًطا أنَّ املعجزة   ُتب نيِّ
فقد يفعلها أنبياء  كذبة  ،ةِ

ب ة  »: 17/17 يف إنجيل متى ام قال يسوعُ ك ذ  ن بِي اُء ك  أ  ة  و  ب  ذ  اُء ك  ح  ي ُقوُم ُمس  أل نَُّ  س 

ي ًضا. ت اِرين  أ  ُخ  ن  امل  ك  م  وا ل و  أ  تَّى ُيِضلُّ ، ح  ب 
ائِ ج  ع  ًة و  يم 

ظِ اٍت ع  ُطون  آي  ُيع  ن ا 19 و  ا أ  ه 

ُتُكم   رب   أ خ  ُت و  ب ق  د  س   «.ق 

 وذلك يف إنجيل متى ،ينونة )احلساب(املسيح يوم الدَّ  أ يسوعُ يتربَّ  فمنهم

ِمك  »: 4/11-13 ي س  بِاس  ل  ! أ  بُّ ، ي ار  بُّ ار  ِم: ي  ي و  ي ُقوُلون  يِل يِف ذلِك  ال  ثرُِيون  س  ك 

ًة؟ ثرِي  ٍت ك  ا ن ا ُقوَّ ن ع  ِمك  ص  بِاس  ، و  ني 
ي اطِ ن ا ش  ج  ر  ِمك  أ خ  بِاس  ن بَّأ ن ا، و  ِحين ئٍِذ أُ  ت  ُح ف  ِّ ص 

ُبو ه  ! اذ  طُّ ِرف ُكم  ق  ع    أ 
: إيِنِّ ل  ُم  ِم!ل  اِعَِل اإِلث  ا ف  نِّي ي   .«ا ع 

ُسُ  ِمن اليهود تِ  وأتساءل رشكون ك األسئلة التي سألها املُ ل  ألم ُيسأل يسوع ن ف 

ل يكن  يسوعُ  وكان ،الواب: بىل ؟الكريم رآنِ التي جاءت يف القُ و ،ملسو هيلع هللا ىلص للنبيِّ 

 :23-22/  8 جد ذلك يف إنجيل مرقسجييبهم إليها! ن

ي   ، لِك 
ِ
ء ام  الِبنِي  ِمن ُ  آي ًة ِمن  السَّ ُ  ط  ُأوا ُي اِوُرون  ت د  اب  يِسيُّون  و  رِّ ف  ج  ال  ر  خ  ف 

ُبوُه. رِّ : 21 جُي  ال  ق  د  بُِروِحِ  و  ن هَّ ت  : ل ن  »ف  ُقوُل ل ُكم  ًة؟ ا حل  قَّ أ  يُل آي  ِ ا ال  ُلُب هذ  ا ي ط  اذ   
ِ
مل
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ًة!يُ  يُل آي  ِ ا ال  ط ى هذ  .23 «ع  رب  ع  م َض  إىِل  ال  ين ة  و 
فِ ي ًضا السَّ ل  أ  د خ  ُهم  و  ك  ر   ُثمَّ ت 

ين ما قال  القُ ولتقرأ أخي املسلم وعزيزي النَّ  تادرس يعقوب »ص مُّ صا

واآلن إذ أكد الرب لم أن  املسيا ) :23«يوحنا ذهبي فم»نقاًل عن القديس  «ملطي

شباع  أربعة آالف أخرى عوض أن يعيدوا النظر إمم النبوات بمشتهى األمم ومت

إذ طلبوا من  آية من السامء لكي جيربوه وكام يقول  ،فيام فعلوه ازدادوا جهالة

ل يطلبوا آية لكي يؤمنوا وإنام لكي يمسكوه فلو كان القديس يوحنا الذهبي الفم 

 (املقاومون مستعدين لقبول اإليامن لصنع لم آية

 فإن كنت   ة!رشكي مكَّ مع مُ  ملسو هيلع هللا ىلصما فعل  النبي  ،متاماً  ،متاماً  ،اماً وهذا مت

عجزات بسبب هذه اآليات بمثلها متامًا يف صنع مُ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  نَّ أتعرتض عىل 

م ال يريدون اإليامن ّنَّ عجزة لم ألع مُ ن  حني رفض ُص و اإلنجيل فهل ستعرتض؟!

فلن يؤمنوا ب !  ،ملسو هيلع هللا ىلصنبي ريدون اإليقاع ب  وفقط! وحتى إن فعلها اليُ  همولكنَّ

ء ع مُ ن ُص  ولذلك رفض النبي  :92عجزة كام ورد يف قول  تعاىل يف سورة اإلرسا

▬َ َإاِل  ي اِت َبِاآل  َنُّر ِسل  ن
 
ََ ن ا ن ع   َ َ ا  َ ل ونَ و  و 

َاأل   ا َبِه  ب  َك ذ  ن
 
الكتبة  وملا سأل، ♂َ

 «!جيل  رشير  وفاسق» :عن معجزةٍ قال لم ♠ ملسيحاوالفريسيون 

                                                   
من تفسري وتأمالت اآلباء األولني اإلنجيل بحسب القديس مرقس للقمص تادرس يعقوب ملطي صفحة  23

237. 
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ب ِة »: 32-38/  21 متى إنجيل ذلك يفنجد  ت  م  ِمن  ال ك  اب  ق و  ِحين ئٍِذ أ ج 

: لِني 
ائِ يِسيِّني  ق  رِّ ف  ال  ُم، نُ  و  لِّ ا ُمع  ى ِمن ك  آي ةً ي  ر  ن  ن  : .ِريُد أ  ُم  ال  ل  ق  أ جاب  و  ير   ف  ِجيل  رِشِّ

ة   ُ  آي ة  إاِلَّ آي  ط ى ل  ال  ُتع  ًة، و  ُلُب آي  اِسق  ي ط  ف  .و  ان  النَّبِيِّ  ُيون 

يِسيُّون  »: 7-2/  26 متى إنجيل من ويف موضٍع آخرٍ  رِّ ِ  ال ف  ي  اء  إِل  ج  و 

.
ِ
ء ام  ُم  آي ًة ِمن  السَّ أ ُلوُه أ ن  ُيِرُي  ُبوُه، ف س  رِّ يُّون  لُِيج 

وقِ دُّ الصَّ : و  ُم  ال  ل  ق  اب  و  أ ج  ان   ف  ا ك  إِذ 

و  أل نَّ ا ح  : ص  ُتم  اُء ُقل  ة .امل  س  رَّ م  ء  حُم  ام  ة   لسَّ رَّ م  ء  حُم  ام  م  ِشت اء  أل نَّ السَّ ي و  ب اِح: ال  يِف الصَّ و 

ٍة. ِمن ِة ف ال   بُِعُبوس  اُت األ ز  م  ال  ا ع  مَّ أ  ، و 
ِ
ء ام  ج    السَّ ِرُفون  أ ن  مُت يُِّزوا و  ع  ! ت  اُؤون  ي ا ُمر 

! ت طِيُعون  س  ت ِمُس آ ت  ل  اِسق  ي  ير  ف  ة  إِ ِجيل  رِشِّ ُ  آي  ط ى ل  ال  ُتع  ًة، و  ان  النَّبِيِّ ي  ة  ُيون  . ُثمَّ الَّ آي 

َض   م  ُهم  و  ك  ر   .«ت 

إن كنت ابن اهلل فاطرح نفسك إىل » :ب الشيطاُن يسوع  قائاًل ل كذلك ملا جرَّ 

مكتوب أيضًا ال » :قال ل  يسوع، «...إن  يويص مالئكت  بك :أسفل ألن  مكتوب

 .(4-7/6. )متى «ب إهلكرِّ ُت 

 أنَّ يسوع  ل يصنع تِل ك  املعجزة  التي طلبها الشيطاُن من ! نالحظ 

ها تذكر أنَّ  بهتِهم هذه أنَّ األعجب من ُش  إنَّ  ثمَّ  صنع  املسيح   األناجيل  نفس 

  املعجزات
ِ
 نفس ، بإذِن اهلل

ِ
 نجد ذلك يف اآليت: ؛وليس من تلقاء
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 جاء يف إنجيل يوحنا ؛اهلل يسوع ال يقدر أن يفعل من نفِس  شيًئا بل بإذن

9/32 :« ، ة  ادِل  تِي ع  نُون  ي  د  ُع أ دِيُن، و  م  س  ام  أ  ًئا. ك  ي  ِِس ش  ف  ف ع ل  ِمن  ن  ن  أ  ِدُر أ  ق  ن ا ال  أ  أ 

نِي ل  س  ِذي أ ر  ِشيئ ة  اآلِب الَّ ل  م  تِي ب  ِشيئ   .«أل ينِّ ال  أ ط ُلُب م 

  ؛من نفِس  شيًئاال يستطيع أن يفعل   يسوع املسيح أنَّ  الحظنُ 
ِ
بل بإذِن اهلل

ُن الكريم:يفعل كام أخرب القُ   ▬ رآ
ِ
ِن اهلل يِت  بِآي ٍة إاِلَّ بِِإذ 

أ  ُسوٍل أ ن ي  ان  لِر  ا ك  م   ♂و 

الميذ عندما قال يف سفر أعامل أيضًا بطرس كبري التَّ  ذلك دويؤكِّ  (.38 :)الرعد

يُّ )» :11/  1الرسل 
ئِيلِ ا اُل اإِلرس   ج  ُيُّ ا الرِّ : ي ُسوُع أ  ل  ا و   األ ق 

ِذهِ ُعوا ه  م  ون  اس 

ا اهلُل  ه  ن ع  اٍت ص  آي  ب  و 
ائِ ج  ع  ٍت و  ا  بُِقوَّ

ِ
ُكم  ِمن  قِب ِل اهلل ن  ل  ه  رب   د  ت  ُجل  ق  يُّ ر 

النَّاِصِ

). ُمون  ل  ي ضًا ت ع  ن تُم  أ  ام  أ  طُِكم  ك  س   يِف و 
 بِي ِدهِ

يده يلتأ نعها اهلل بيده!وقد ص ،هو من اهلل ♠ ما جاء ب  املسيح ّل فكُ 

 ص فيام بعد بتوضيح أكثر.أمام من يدعوهم! وسنذكر هذا النَّ

ر( بإذن اهلل يسوع از  : 71-22/72 جاء يف إنجيل يوحنا ؛أحيا امليت )لِع 

[ : ال  ق  ُق، و  و  ِ  إىِل  ف  ي ن ي  ف ع  ي ُسوُع ع  ر  ُضوًعا، و  و  ي ُت م  ان  امل   ي ُث ك  ر  ح  ُعوا احل  ج  ف  ر  ُيُّ ا »ف  أ 

ت  يِل، ِمع  ُكُرك  أل نَّك  س  ش  لِكن   اآلُب، أ  ُع يِل. و  م  نَّك  يِف ُكلِّ ِحنٍي ت س  ُت أ  لِم  ن ا ع  أ  و 

ت نِي ل  س  ر  نَّك  أ  ِمنُوا أ  ُت، لِيُؤ  قِِف ُقل  ا و  ِع ال  ا ال  م  ِل هذ   .[أل ج 

يِي  ) ♠ املسيح   وِص أنَّ ُص من النُّ نالحظ ِ  كان يدعو اهلل  لُيح  ر(ل از   ،ع 
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ه إىل السَّ   ليشكر اهلل  عىل سامِع  لدعائ ويرفع بص 
ِ
 ؛وعىل تأييِده باملعجزات ،امء

 ،يف زمانِ  وهبذا فهم الناُس . ُمرسل   رسول من عندهالواقُف عىل أنَّ  ليشهد المعُ 

ُ فلم يقولوا أنَّ  اء يف إنجيل يوحنا  إهل كام يزعم بعُض امل ين اليوم واألمس؛ ج   نصِّ

6/27 :[ : اُلوا ا ي ُسوُع ق  ه  ن ع  ة  الَّتِي ص  أ ى النَّاُس اآلي  ـا ر  مَّ ل  ِة »ف  ا ُهو  بِاحل  ِقيق  إِنَّ هذ 

!ِ ال  ع   [.النَّبِيُّ اآليِت إىِل  ال 

: » :يقول بطرس الرسول ل  ا و  ُعوا هِذِه األ ق  م  يُّون  اس 
ئِيلِ ا اُل اإِلرس   ج  ُيُّ ا الرِّ أ 

ُجل   يُّ ر  ُسوُع النَّاِصِ ا  ي  ه  ن ع  اٍت ص  آي  ب  و 
ائِ ج  ع  ٍت و  ا  بُِقوَّ

ِ
ن  ل ُكم  ِمن  قِب ِل اهلل ه  رب   د  ت  ق 

ُمون   ل  ع  ي ًضا ت  ن ُتم  أ  ام  أ  ، ك  طُِكم  س   (.11/  1)أعامل  .«اهلُل بِي ِدِه يِف و 

فعندما  ،♠ ونقلت  عن املسيح ،وص اإلنجيليةُص دت  النُّوهذا ما أكَّ 

 ؛نسبها إىل نفِس ا من عند اهلل، ول يُ د أّنَّ ت كان يؤكِّ عجزا فعل املسيُح بعض املُ 

 ُأخرج الشياطني]قال: 
ِ
 ] وقال:، (21/18)متَّى [أنا بروِح اهلل

ِ
كنت بإصبِع اهلل

 (.22/12)لوقا  [ُأخرج الشياطني  

ِدر  ] 6/9 ا سبق هو ما ذكره كاتب إنجيل مرقس يفاألعجب  ِمَّ  إنَّ  ثمَّ  ق    ي 
ل  و 

ن ع   ن  ي ص  اُهم  أ  ف  يلنِي  ف ش 
لِ ىض  ق  ر  ىل  م  ي ِ  ع  د  ع  ي  ض  نَُّ  و  ري   أ  ًة، غ  اِحد  ًة و  ال  ُقوَّ  .[ُهن اك  و 

ك  يف نُ  كَّ تِ ؛ جاء ذلك يف إنجيِل ِة مُ لَّ تِ  بسبِب قِ وَّ بُ حتى أنَّ البعض  ش  عجزا

اُلوا:]: 4/32 يوحنا ق  ِع، و  ثرُِيون  ِمن  ال  م  ن  بِِ  ك  آم  لَّ »ف  ع  ل  ُل  أ  م  ع  اء  ي  ت ى ج  امل  ِسيح  م 
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ا؟ ا هذ  ه  ِمل  تِي ع  ث ر  ِمن  هِذِه الَّ ك  اٍت أ   .[آي 

 باملُ كان مؤيَّ  يسوع  املسيح : إنَّ الثابت  أنَّ قلُت  
ِ
ب ِل اهلل

وهذا  ،عجزاتًدا من قِ

 كام كان من  بإذعجزة من تلقاء نفس  إالَّ   ال يستطيع أن يفعل مُ أنَّ  ،عتقدنامُ 
ِ
ن اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلص. ينانب

موضوعة من قِب ل  عجزات رسول اإلسالمملاذا ال تكون مُ  وقد يسأل سائل:

 ؤال نقول:د عىل هذا السُّ وللرَّ  ؟  رسول  حتى يثبتوا أنَّ ابأصح

نا ننقل كّل يشء باألسانيد، وال نقبل إالَّ الثَّابت مثلكمنا سنحن ل :أوالً  ، فإنَّ

وط  حيح، وُهناك رُشُ عترب  يُ وإالَّ ، حيح(باره )احلديث الصَّ ول احلديث واعتبُ لقُ الصَّ

ت دُّ ب  ،احلديث ضعيفاً   .ملسو هيلع هللا ىلص عىل النبي أو مكذوباً  ،ال ُيع 

 :في  حيحوط قبول احلديث الصَّ ا رُشُ أمَّ 

 وهو النبي ،ندل السَّ واة احلديث من أوَّ أن يكون رُ  وهو ند:صال السَّ اتِّ . 2

انقطاع  فيخرج من ذلك أّي  ،الً ِص تَّ مُ   ،خرجألإلمام الذي  دنإىل ّناية السَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ند.يف السَّ 

 ن هو أوىل من ا م  الفً ُُم  ،اوي املقبولوهو رواية الرَّ  وذ:ذُ المة من الشُّ السَّ . 1

 .توثيقاً 
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ظاهره  ة احلديثحَّ سبب يقدح يف ِص  وهي ة:ح  ادِ ة الق  لَّ المة من العِ السَّ . 3

 .م احلديثل  يف عِ  رٍ تبحِّ  للمُ وال ختلو إالَّ  ،واخللو منها ،ةحَّ الصِّ 

ُ  واة:عدالة الرُّ . 7 واة وخيرج من عدالة الرُّ  ،قس  ال من الفِ سلم السَّ وهو امل

 .املجهول عيناً 

بط هو والضَّ  بط.واة احلديث كان تامَّ الضَّ من رُ  راوٍ  وهو كّل  واة:ط الرُّ ب  ض  . 9

عىل بات والثَّ  ،ورمُ سن اإلدراك يف تصيف األُ وُح  ،قيقوالوعي الدَّ  ،ة احلفظوَّ قُ 

وعىل هذا  ،بليغ واألداءامع إىل حني التَّ ل والسَّ حمُّ نذ التَّ وصيانة ما كتب مُ  ،احلفظ

اوي ما سمع  حفًظا وهو أن يفظ الرَّ  :درط الصَّ ب  ض   :الً أوَّ  نوعان: بط  الضَّ  فإنَّ 

)يف كتاب (  وهو صيانت  عنده :تابط الكِ ب  ض   :ثانياً  ى شاء.ت  ن استحضاره م  مِ   ُ نُكِّ م  يُ 

 يقرأ من . ي من  أّي ح  إىل أن يؤدِّ يوم أن سمع ما في  وصحَّ  من

وطه ههذ حة بال خالف كم ل  بالصِّ عترب الذي ُي حيح املُ احلديث الصَّ  ي رُشُ

ود هذه ُج وقد خيتلفون يف بعض األحاديث الختالفهم يف وُ  ،مل  بني أهل العِ 

 .األوصاف

ُ ونذكر أيضا من أقسام احلديث الصَّ  ترتحيح احلديث امل هو ما رواه عدد  ، ووا

اُقُهم  عىل الكذب يستحيل يف العادة ،كثري   ف   نتهاه.إىل مُ  ،عن مثلهم ،اتِّ
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تر ال يتحقَّ التَّ   أنَّ يتبنيَّ  ،عريفومن خالل هذا التَّ   :وط برُشُ ق يف احلديث إالَّ وا

ب يف هذا ذِ فقوا عىل الك  أن يروي  عدد  كثري  بحيث يستحيل عادًة أن يتَّ . 2

تروقد اختلفت األقوال يف تقدير العدد الذي يصل ب  التَّ  ،احلديث ولكن  ،وا

 .عنيَّ د مُ د  م حتديد ع  د  حيح ع  الصَّ 

 .ندأن توجد هذه الكثرة يف مجيع طبقات السَّ . 1

درك باحلواس اخلمس من وهو ما يُ  ،ّس أن يعتمدوا يف خربهم عىل احلِ . 3

 .ونحو ذلك كقولم سمعنا أو رأينا ،شاهدة أو سامع أو ملسمُ 

وختمنٍي، أو كان  ظنٍّ  إذا كان إخبارهم عن ثون بذلك عامَّ حدِّ و احرتز املُ 

وال يصدق علي   ،ة ما أخربوا ب حَّ ِص م بِ ل  فيد العِ ذلك ال يُ  فإنَّ  ،ستندهم العقلمُ 

ترالتَّ  حدّ   .وا

تر يُ واحلديث املُ  الذي ُيضطر اإلنسان إىل تصديق   ،وريم الرضَّ ل  فيد العِ توا

 .ل ب  من غري بحث عن رجال م  ولذلك جيب الع   ،د في ا جازًما ال تردُّ تصديقً 

ن   وط حابة أن يضعوا أحاديث كيفام شاءواكيف للصَّ  ،إِذ  ُ  !؟مع هذه الرشُّ

وهبذا  ،ها مذكورة يف أحاديث ضعيفةولكنَّ ،ملسو هيلع هللا ىلص عجزات للنبيناك مُ هُ  :ثانياً 

ت دُّ هبذه املُ   ،نا بحاجة إلثبات يشءفلو أنَّ  ،ثوال ُتعترب هذه األحادي ،عجزاتال ُيع 
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ِ نَّكُ  أبو  اإلمام ناك حديث رواهفهُ ! ؟ا يف صالح اإلسالمعجزات ألّنَّ ك املُ ل  ا أثبتنا ت

ن ألو أردنا  وطبعاً  !اً تأحيا ميِّ  ملسو هيلع هللا ىلص بيالنَّ أنَّ  وفي  ،احلديث ضعيف ولكنَّ  ،داود

ثبت حتى نُ  ،هذا احلديث صحيح نَّ إلنا قُ  ،أو نثبت أشياء ،عجزاتنزيد عدد املُ 

 ،عجزاتمُ  ل ليس  ملسو هيلع هللا ىلص النبي نَّ إيقولون  ثمَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص للنبي حياء املوتىإمعجزة 

فاتها ُخ ا كلّ وأّنَّ   .عظيم   تان  سبحانك ريب هذا هُب  .را

ب  النبيُّ  س  ! ؟ا من عند اهللوأّنَّ  وجلَّ  هذه املعجزات هلل عزَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ثالثا: ملاذا ن 

أو كان  ،عجزات لنفس هذه املُ لنسب  ،حاشاهونبًيا كاذًبا؛  ملسو هيلع هللا ىلص لو كان النبي

 ُيعظِّموه بشكٍل أكرب. حتى ،أصحاب  نسبوا هذه املعجزات ل  فقط وليس هلل

، أي اهلل غري من عند إن كان هذا النبي الكريم نسألعىل هذا املنوال  ولعلَّ 

ة، ٍع للنُّبُوَّ أ نا؟! وملاذا برَّ مة الزِّ من هُت   وأمَّ  ♠ املسيح  ربِ فلامذا سيُ  أنَّ  ُمدِّ

 وهارون ،فرمة الكُ من هُت  ♠ ليامنوُس ، نا والقتلمة الزِّ من هُت  ♠داود 

 ر؟!ف  عوة للكُ مة الدَّ من هُت  ♠

، صارى حينهالقال عليهم مثل ما يؤمن ب  اليهود والنَّ ،إن كان كاذبًا وحاشاه

  فال أزنى وال أقتل وال أعبد األصنام! ولكنَّ ،أنا أفضل منهم أخالقًا وأدباً  :قالثمَّ 

 ى.وح  يُ   وحي  إن هو إالَّ  ،نطق عن الوىما ي ملسو هيلع هللا ىلص

مة البسيطة حتى قدِّ وهذه املُ  ،واحلمد هلل عىل نعمة اإلسالم وكفى هبا نعمة
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 عجزاتومُ ، ملسو هيلع هللا ىلص عجزات حممد رسول اهللمُ  رسدنبدأ بأمر اهلل تبارك وتعاىل يف 

سة.♠املسيح   ، املدعو )يسوع( يف ُكتُب النَّصارى املُقدَّ

 ََ َعجزاتَيسوعَفَاألناجيلسبةَلمَ بالن َةَملحوظةَها

( 12قام بعمل تسع وعرشين ) -ناجيل ب نص األس  ح   - ♠ املسيح

 ، وُهم كاآليت:عجزةمُ 

شفاء ( 1) .22-1/2يوحنا  :أوىل معجزات يسوع ) حتويل املاء إىل مخر (( 2)

: مرقس شفاء رجل ب  روح نجس( 3) .97-7/73: يوحنا ابن خادم امللك

: متى شفاء محاة سمعان بطرس وآخرين( 7) .34-7/32 لوقا ،2/12-18

 .8-2/2: متى شفاء مشلول( 6) .7-8/2: متى شفاء أبرص( 9) .8/27-24

: شفاء اليد اليابسة يف السبت( 8) .74-9/2: يوحنا شفاء مريض بيت حسدا( 4)

( 22) .12-21/27: متى شفاء الكثريين عند بحر الليل( 2) .23-21/2متى 

-4/22: لوقا إقامة ابن أرملة نايني( 22) .23-8/9: متى ائد املئةشفاء خادم ق

طرد الشياطني وغرق ( 23) .14-8/13: متى هتدئة العاصفة( 21) .24

: متى إقامة ابنة يايرس وشفاء نازفة الدم( 27) .37-8/18متى  :اخلنازير

إشباع اخلمسة ( 26) .37-2/14: متى شفاء أعميني وأخرس( 29) .2/28-16

-27/11: متى يسوع يمشى عىل املاء( 24) .12-27/23: متى ف رجلاآلال
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ة الكنعانية( 28) .36 : مرقس شفاء أصم أعقد( 22) .12-29/2: متى إيامن املرآ

شفاء ( 12) .32-29/12: متى إشباع األربعة اآلالف رجل( 12) .4/32-34

: متى شفاء غالم ب  روح نجس( 11) .16-8/11: مرقس أعمى يف بيت صيدا

ة ( 17) .37-2/2: يوحنا شفاء املولود أعمى( 13) .24/27-12 شفاء امرأ

: لوقا شفاء مستسق يف بيت الفريِس( 19) .71-22/11: يوحنامتحنية يف السبت

: شفاء العرشة الربص( 14) .77-22/2: يوحنا إقامة لعازر( 16). 27/2-27

ومعجزة يسوع ( 12) .37-12/12: متى شفاء أعميني( 18) .22-24/22لوقا 

 .27-12/2: يوحنا السمك

النَّصاين  ولعلَّ  ،ب األناجيل األربعةس  ُمعجزات يسوع ح   هذه هي كّل 

 :ا كاآليتسيتكلَّم عن أمرين، وُه 

متى  يف إشباع اخلمسة اآلالف رجل: مثالً  ،يسوع قام بشفاء الكثري أنَّ . 2

 عجزة!( مُ 9222يل يكون العدد )وبالتا .27/23-12

عام عجزات من تكثري الطَّ صنع مُ  ملسو هيلع هللا ىلص فالنبي ،سبة لنامر بالنِّ ولكنَّ نفس األ

ن أكل  فال ،وأكل منها الكثري نقوم بعّد كّل من أكل يف هذه املُعجزة لنعترب كّل م 

ا ُمعجزة واحدة، بغّض النَّظر عن أنَّ الذين  ُمعجزة يف حّد ذات ، وإنَّام نقول إّنَّ

 شاهدوا أو اختربوا املُعجزة كانوا كثريين.
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اِن املوجوداِن يف إنجيل يوحنا . 1 وأشياء أخرى ]: 12/19 األول يف ،النَّصَّ

ُت أظنُّ أن العال نفس  يسع  س  كثرية صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة ف ل 

 .[الكتب املكتوبة

أي ، «أشياء»ام قال وإنَّ  ،عجزاتص إىل املُ م إشارة النَّد  ظر عن ع  النَّ بغّض 

ورة يسأفعال قام هبا يسوع ول نجد أنَّ ُهناك  عجزات! ولكن يف احلقيقةمُ  بالرضَّ

راً إلنجيل  علامء نصارى ُكثُر اعرتفوا أنَّ هذا النَّص ضمن ُجزء تم إضافت  ُمؤخَّ

 ب . تّج فال ُي يوحنا، 

يف ترمجة اآلباء اليسوِعيني  يوحنا ونأخذ عىل سبيل املثال شهادة مدخل إنجيل

فبعض  ،البد من اإلضافة أنَّ العمل يبدو مع كل ذلك ناقصاً ] :27حيث تقول

لّ  ة وتبدو بعُض الفقراِت غري  ُمتَِّصل ٍة بسياق الكالم )ال  م  ُ حُم ك  ري  ـاِت غ  م   – 3/23ح 

ل  ( جيرى كل يشء وكأنَّ الكاتب  ل 2/29 ،3/32-36 ،12 ص   يشعر  ق طُّ بأن  و 

ة. وىف ذلك تعديل ملا يف الفقرات من كل الرتتيب فمن الراجح أن  اي  إىِل النِّه 

ُه بعُض تالميِذ الكاتب ر  د  اُفوا علي  اإلصحاح  اإلنجيل كام هو بني أيدينا أ ص  ف أ ض 

(  7/77 ،7/2( وربام )7/1مثل ) وال شك أّنم أضافوا أيضاً بعض  التعليق ،12

نية ) ( أمَّ 22/39( )22/1( ) 4/32) ة الزا ( 8/22( إىل )  4/93ا رواية املرأ

                                                   
 186مدخل إنجيل يوحنا صفحة  -الرتمجة الرهبانية اليسوعية  27
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 .[فهناك إمجاع عىل أّنا من مرجع مهول فأدخلت يف زمن الحق

د تِل ك  تؤكِّ  التي وائف املسيحيةهاداِت من مجيع الطَّ وسوف أنقل بعض  الشَّ 

هو ف ،الثاين ّص النَّا أمَّ  صحاح األخري من إنجيل يوحنا فيام بعد.احلقيقة حول اإل

ام  تالميِذهِ ] :12/32موجود يف إنجيل يوحنا  وآيات أخرى كثرية صنع يسوع ُقدَّ

ِكت اِب  ا ال  ذ  ت ب  يِف ه   [.ل ُتك 

ولكن  يقول ل  ،عجزةواآلية هي املُ  ،عجزات صية بلفظ آيةنا ُيشري إىل مُ هُ 

عجزات يف األناجيل إنجيل يوحنا! وفعالً يوجد مُ  ُتكت ب  يِف هذا الكتاب أّي 

املعجزات املكتوبة يف األناجيل األخرى ل  نا إىل أنَّ شري هُ فهو يُ  ،ب( األخرىتُ )الكُ 

 ُتكتب يف إنجيل يوحنا!

قطة من بحر من وسوف ننقل لكم نُ  ،12وهبذا يكون عدد معجزات يسوع 

رش   مرَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص عجزات رسول اهلل حممدمُ  ُف ُمعجزات يسوع ع   ات!وهي ِضع 
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َريةلكمةََخ

عىل أنَّ  ف(حرَّ وص يف اإلنجيل )املُ ُص ببعض النُّ أن يستدّل  حاول البعُض 

-17/13وقد ورد يف إنجيل متى  ،عونعجزات كام يدَّ كن أن ُيعطى مُ الكاذب ُِم 

ألن  سيقوم مسحاء  ،)حينئذ إن قال لكم أحد: هوذا املسيح هنا أو هناك فال :19

ئب حتى يضلوا لو أمكن املختارين كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجا

 ها أنا قد سبقت وأخربتكم.( ،أيضا

 ى  رأعي أنَّ هذا الشخص الكاذب سيدَّ    يقول بأنَّ أنَّ  ّص الحظ يف النَّونُ 

ه!  ،عى ذلكمن ادَّ  وحده هو املسيح أو ظهر ل ! وبولس واعتمد عىل ذلك يف دعوا

أُيا األحباء، ال » :2/  7ىل املوجود يف رسالة يوحنا األو ّص ضيف إىل ذلك النَّونُ 

تصدقوا كل روح، بل امتحنوا األرواح: هل هي من اهلل؟ ألن أنبياء كذبة كثريين 

 «قد خرجوا إىل العال.

  احلّق وال نريد إالَّ  ،بع ويتَّ  وأن يعرف احلّق  ،داً باحث أن يبحث جيِّ  فعىل كّل 

 مهام كان.

ان  عاد  ِع ُم   لب 
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اره ب   عن  ال ملسو هيلع هللا ىلص  إ خ 
َ ْ غ  َّ ب ِ ي   !ات  ب 

َ!قبلََنَيسأهلَملسو هيلع هللا ىلصَانليبَهجابَ(0َ)

ب د األسدي ريض اهلل عن  قال: :كام جاء يف احلديث التايل ع  ة بن م  ابِص   عن و 

 :فقال ،نعم :قال ؟جئت تسأل عن الرب واإلثم :فقال ،ملسو هيلع هللا ىلصأتيت رسول اهلل )

واإلثم ما حاك يف  ،واطمأن إلي  القلب ،الرب ما اطمأنت إلي  النفس :استفت قلبك

 (3)(وإن أفتاك الناس وأفتوك ،الصدر النفس وتردد يف

من  وأنا أريد أن ال أدع شيئاً  ،ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسول اهلل ) :وجاء يف رواية أخرى

فدنوت من  حتى مست ركبتي  ،ادن يا وابصة :فقال يل ، سألت عن الرب واإلثم إالَّ 

 ،يا رسول اهلل أخربين :قلُت  ،يا وابصة أخربك عام جئت تسأل عن  :فقال يل ،ركبت 

فجمع أصابع  الثالث فجعل ينكت  ،نعم :قلت ،جئت تسأل عن الرب واإلثم :لقا

والرب ما اطمأنت إلي  النفس  ،يا وابصة استفت قلبك :هبا يف صدري ويقول

در وإن أفتاك الناس د يف الصَّ واإلثم ما حاك يف القلب وتردَّ  ،واطمأن إلي  القلب

 (7)وأفتوك(

                                                   
 .14ربعني نووية رواه النووي يف األ :حسن (3)

 .3/13الرتغيب والرتهيب للمنذري  :إسناده حسن (7)
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َةل َمَ شَ ََنَغالَهَغل ََملسو هيلع هللا ىلصَإخبارَانليب(2َ)

ول نغنم  ،افتتحنا خيرب :قال  ؓعن أيب هريرة :جاء يف احلديث التايل كام

ثم انصفنا مع رسول اهلل  ،نام غنمنا البقر واإلبل واملتاع واحلوائطإ ،ذهبا أو فضة

 ،أهداه ل  أحد بني الضباب ،ومع  عبد ل  يقال ل  مدعم ،إىل وادي القرى ملسو هيلع هللا ىلص

 ،حتى أصاب ذلك العبد ،جاءه سهم عائر إذ ،ملسو هيلع هللا ىلصفبينام هو يط رحل رسول اهلل 

إن  ،والذي نفِس بيده ،) بل :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  ،هنيئا ل  الشهادة :فقال الناس

 (لتشتعل علي  ناراً  ،ل تصبها املقاسم ،الشملة التي أصاهبا يوم خيرب من املغانم

كني ،ملسو هيلع هللا ىلصفجاء رجل حني سمع ذلك من النبي  ك أو برشا هذا يشء  :فقال ،برشا

ك  :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  ،أصبت كنت  كان  -) رشا  (9)من نار( -أو رشا

َومالرََُّفارسَثمَ َبَثمَ رَ بفتحَجزيرةَالعَ َملسو هيلع هللا ىلصَ(َإخبارَانليب3)

كنا مع رسول  قال: عن جابر بن عبد اهلل ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

عليهم ثياب  .قوم من قبل املغرب ملسو هيلع هللا ىلصقال فأتى النبي  .يف غزوة ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ف .الصوف قال فقالت يل  .قاعد ملسو هيلع هللا ىلصفإّنم لقيام ورسول اهلل  .قوه عند أكمةفوا

فأتيتهم  .لعل  نجي معهم :ثم قلت :قال .ال يغتالون  .ائتهم فقم بينهم وبين  :نفِس

                                                   
 .7137رواه البخاري  :صحيح (9)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  55َََ عجزاتَسي دَالم 
 

تغزون » :قال .أعدهن يف يدي .قال فحفظت من  أربع كلامت .فقمت بينهم وبين 

فيفتحها  ،ثم تغزون الروم .فيفتحها اهلل ،ثم فارس .فيفتحها اهلل ،جزيرة العرب

يا جابر! ال نرى الدجال  :قال فقال نافع .«فيفتح  اهلل ،ثم تغزون الدجال .اهلل

 (6)خيرج حتى تفتح الروم(

َرشكونهَالمَ عنَابلعريَاذليَفقدَملسو هيلع هللا ىلصَإخبارَانليب(4َ)

ء واملعراج فقال  بعرياً  وكانوا قد افتقدوا ،رشكونب  املُ كذَّ  ،بعد معجزة اإلرسا

... ) قال: عن شداد بن أوس ؓ :كام يف احلديث التايل ملسو هيلع هللا ىلص للم الرسو

إن من آية ما أقول لكم أين مررت بعري لكم بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعريا  :فقال

وإن مسريهم ينزلون بكذا ثم بكذا ويأتونكم يوم كذا وكذا  ،لم فجمع  فالن

رتان سوداوان ك اليوم أرشف فلام كان ذل ،يقدمهم مجل آدم علي  مسح أسود وغرا

الناس ينتظرون حتى كان قريب من نصف النهار حتى أقبلت العري يقدمهم ذلك 

 (4)(.ملسو هيلع هللا ىلصالمل الذي وصف  رسول اهلل 
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كني56َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

ََويسَبنَاعمرَخبربَملسو هيلع هللا ىلص(َإخبارَانليب5َ)

كان عمر بن  عن أسري بن جابر رمح  اهلل قال: :كام جاء يف احلديث التايل

حتى أتى  ؟أفيكم أويس بن عامر :سألهم ،إذا أتى علي  أمداد أهل اليمن ،اخلطاب

 ؟من مراد ثم من قرن :قال .نعم :قال ؟أنت أويس بن عامر :فقال .عىل أويس

لك  :قال .نعم :قال ؟فكان بك برص فربأت من  إال موضع درهم :قال .نعم :قال

يأيت عليكم أويس بن : يقول ،ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل  :قال .نعم :قال ؟والدة

د عامر مع أمداد أهل كان ب  برص فربأ من  إال موضع  .ثم من قرن ،اليمن من مرا

فإن استطعت أن يستغفر لك  .لو أقسم عىل اهلل ألبره ،ل  والدة هو هبا بر .درهم

 (8)(.فاستغفر ل  .فاستغفر يل ،فافعل

هَإذاَهلكَكرسىَفالَكرسىَبعده،َوإذاَبأن ََملسو هيلع هللا ىلصَ(َإخباره6)
َقيرصَبعده هلكَقيرصَفال

ة :يث التايلكام جاء يف احلد ُمر  قال رسول اهلل  قال: ¶ عن جابر بن س 

والذي  ،وإذا هلك قيص فال قيص بعده ،)إذا هلك كّسى فال كّسى بعده :ملسو هيلع هللا ىلص
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كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  57َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (2)لتنفقن كنوزها يف سبيل اهلل( ،نفس حممد بيده

كّسى غريه، وملا  ،بعد كّسى فإن  ل يأِت  ،ملسو هيلع هللا ىلصوقد وقع األمر متاماً كام قال 

فأي دليل أعظم  لم تقم لم دولة بعد ذلك وإىل يومنا هذا.هدمت دولة القياصة ف

  ل  اهلل، فإنَّ ث بالوحي الذي ال يعلم  إالَّ دِّ ُي  ملسو هيلع هللا ىلصليل عىل أن النبي من هذا الدَّ 

دولة األكارسة التي استمرت نحو ألف عام أن يكون  ر أحد أنَّ يكن يتصوَّ 

عون، وإىل قيام الساعة سلمني، وأن األكارسة ال يستطيسقوطها وزوالا بأيدي املُ 

 .ة ثانيةلكهم مرَّ أن يعيدوا مُ 

بعضهمََالسلمنيَوقتبفسادَبعضََحوالَالمَ َملسو هيلع هللا ىلصَ(َإخباره7)
 بعضاًَبعدَفتح

َومفارسَوالرَُّ

إذا فتحت  قال: ¶عن عبد اهلل بن عمرو  :كام جاء يف احلديث التايل

 أمرنا نقول كام :قال عبد الرمحن بن عوف، ؟أي قوم أنتم ،عليكم فارس والروم

 ،ثم تتدابرون ،ثم تتحاسدون ،تتنافسون ،أو غري ذلك: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  .اهلل

فتجعلون  ،ثم تنطلقون يف مساكني املهاجرين - أو نحو ذلك - ثم تتباغضون
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كني58َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (22)(.بعضهم عىل رقاب بعض

 ن واألنصارُ ووقتل املهاجر ،ملسو هيلع هللا ىلصفقد حدث ما أخرب ب  الرسول  ،ولألسف

 .ا إلي  راجعونا هلل وإنَّ فإنَّ ، نيلمل وصفّ بعضهم بعضًا يف موقعتي ا

َعنََرسعََزواجهَحلاقًاَبهَملسو هيلع هللا ىلص(َإخباره8َ)

أرسعكن  قال: ▲عن أم املؤمنني عائشة  :كام جاء يف احلديث التايل

فكانت  :قالت .: فكن يتطاولن أيتهن أطول يداحلاقا يب، أطولكن يدا. قالت

 (22)ألّنا كانت تعمل بيدها وتصدق .بأطولنا يدا زين

ُ  أنَّ  ظننَّ  معنى احلديث أّننَّ  د بطول اليد طول اليدامل وهي  ،احلقيقية را

 وكانت ،أطولن جارحة سودة فكانت ،فكن يذرعن أيدُين بقصبة ،الارحة

املراد  فعلموا أنَّ  ،أولنّ  زينب ، فامتتفعل اخلريدقة ويف الصَّ  أطولن يداً  زينب

 .والعطاءود دقة والُ طول اليد يف الصَّ 
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كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  59َََ عجزاتَسي دَالم 
 

َالثةَقبلََيجءَخربهمعنَاستشهادَالقادةَاثل ََملسو هيلع هللا ىلصَ(َإخباره9)

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :قال عن أنس بن مالك ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

ية  :فقال ،ى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خربهمع  ن   )أخذ الرا

وعيناه  .ثم أخذ بن رواحة فأصيب( ،ثم أخذها جعفر فأصيب ،زيد فأصيب

 (21).حتى فتح اهلل عليهم( ،)حتى أخذها سيف من سيوف اهلل :فانتذر

َفَسبيلَاللَل َعنَاذليَغَ َملسو هيلع هللا ىلصَ(َإخباره01)

 رجالً  أنَّ  قال: عن زيد بن خالد الهني ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

صلوا عىل  :فقال ملسو هيلع هللا ىلصتويف يوم خيرب فذكروا لرسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصمن أصحاب النبي 

 ،يف سبيل اهلل إن صاحبكم غلَّ  :فقال ،س لذلكفتغريت وجوه النا ،صاحبكم

 (23)(.ففتشنا متاع  فوجدنا خرزا من خرز ُيود ال يساوي درهني
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كني61َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

َعنَرسالةَحاطبَبنََيبَبلتعةَملسو هيلع هللا ىلص(َإخباره00َ)

أنا  ملسو هيلع هللا ىلصبعثني رسول اهلل  :قال ◙ عن عَلٍّ  :كام جاء يف احلديث التايل

فإن هبا ظعينة معها  ،خاخانطلقوا حتى تأتوا روضة ) :فقال ،والزبري واملقداد

فإذا نحن  ،فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة :قال .(فخذوه منها ،كتاب

لتخرجن  ،فقلنا ،ما معي كتاب :قالت ،أخرجي الكتاب :قلنا لا ،بالظعينة

فإذا  ملسو هيلع هللا ىلصفأتينا رسول اهلل  ،فأخرجت  من عقاصها :قال ،أو لنلقني الثياب ،الكتاب

خيربهم ببعض أمر  ،إىل ناس بمكة من املرشكني ،أيب بلتعة من حاطب بن :في 

  (29).ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ََصحابهَبالريحَالشديدةَاليتَستهبَملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب02َ)

ي د الساعديؓ  :كام جاء يف احلديث التايل غزونا مع ) قال: عن أيب مُحـ 

ة يف حديقة لا ،فلام جاء وادي القرى ،غزوة تبوك ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ل النبي فقا ،إذا امرأ

 :فقال لا ،عرشة أوسق ملسو هيلع هللا ىلصوخرص رسول اهلل  .اخرصوا  :ألصحاب  ملسو هيلع هللا ىلص

فال  ،إّنا ستهب الليلة ريح شديدة ،أما :فلام أتينا تبوك قال .أحيص ما خيرج منها

 ،فقام رجل ،وهبت ريح شديدة ،فعلقناها .ومن كان مع  بعري فليعقل  ،يقومن أحد
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كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  60َََ عجزاتَسي دَالم 
 

وكتب  ،وكساه بردا ،غلة بيضاءب ملسو هيلع هللا ىلصوأهدى ملك أيلة للنبي  .فألقت  بجبل طيئ

ة ،ل  ببحرهم عرشة  :قالت .كم جاءت حديقتك :فلام أتى وادي القرى قال للمرأ

 (26)(...أوسق

 .أي قدر ما عىل النخلة من رطب مترا  :خرص / اخرص

من إخباِره علي  ؛ هذا احلديث في  هذه املعجزة الظاهرة»يقول النووي: 

لرضر من القيام وقت الريح، وفي  ما كان علي  ، وخوِف االصالة والسالم باملغيَّب

 بمصاحلهم، والرمحِة لم، من الشفقة عىل أمت  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
وحتذيِرهم ِما  ،واالعتناء

هم يف دين أو دنيا  .«يرضُّ

َحرامَبأنهاََنَاألولنيَفوقعَذلكََمَ َملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب03َ)

كان  قالت: ▲عن أم حرام بنت ملحان  :كام جاء يف احلديث التايل

وهي من حمارم النبي )يدخل عىل أم حرام بنت ملحان فتطعم   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول

م حتت عبادة بن الصامت ،(وينال منها ما جيوز للمحرم أن ينال   ،وكانت أم حرا

 ملسو هيلع هللا ىلصفنام رسول اهلل  ،وجعلت تفَل رأس  ،فأطعمت  ملسو هيلع هللا ىلصفدخل عليها رسول اهلل 

ناس ) :قال ؟وما يضحكك يا رسول اهلل :فقلت :قالت ،ثم استيقظ وهو يضحك
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كني62َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

ة يف سبيل اهلل ،من أمتي يركبون ثبج )أي ظهره أو وسط ( هذا  ،عرضوا عَل غزا

 :قالت ،شك إسحاق .(مثل امللوك عىل األرسة :أو ،البحر ملوكا عىل األرسة

ثم وضع  ،ملسو هيلع هللا ىلصفدعا لا رسول اهلل  ،ادع اهلل أن جيعلني منهم ،يا رسول اهلل :فقلت

ناس ) :قال ؟ا يضحكك يا رسول اهللوم :فقلت ،رأس  ثم استيقظ وهو يضحك

ة يف سبيل اهلل ،من أمتي فقلت يا  :قالت ،كام قال يف األول .(عرضوا عَل غزا

فركبت البحر يف  .(أنت من األولني) :قال ،ادع اهلل أن جيعلني منهم ،رسول اهلل

 (.فهلكت ،فصعت عن دابتها حني خرجت من البحر ،زمان معاوية بن أيب سفيان

(24) 

ََنَآخرَرشبةَلعمارَستكونَرشبةَلنبَملسو هيلع هللا ىلصرَانليبَاَخب(04َ)

ي رمح  اهلل قال: :كام جاء يف احلديث التايل ِ رت  قال عامر يوم  عن أيب الب خ 

قال آخر رشبة ترشهبا من الدنيا رشبة  ملسو هيلع هللا ىلصفإن رسول اهلل صفني ائتوين برشبة لبن 

 (22)(فأيت برشبة لبن فرشهبا ثم تقدم فُقتل ،لبن

اشتكى عامر شكوى ثقل منها فغيش علي  فأفاق ) :ىرواية أخروجاء يف 

أخربين حبيبي ونحن نبكي حول  فقال ما يبكيكم أتخشون أين أموت عىل فرايش 
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كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  63َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (12)(أن  تقتلني الفئة الباغية آخر زادي مذقة لبن ملسو هيلع هللا ىلص

َستشهدَيومَالملَ▲َنَاعئشةََملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب05َ)

ملا  :قالت   اهلل قال:عن قيس بن أيب حازم رمح :كام جاء يف احلديث التايل

إن رسول  ،ما أظنني إال راجعة :أتت عىل احلوأب سمعت نباح الكالب فقالت

ب :قال لنا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ترجعني عسى  :فقال لا الزبري .أيتكن تنبح عليها كالب احلوأ

 (12)(.اهلل عز وجل أن يصلح بك بني الناس

 ،ا أقبلت عائشةمل عن قيس بن أيب حازم رمح  اهلل قال: :وجاء يف حديث آخر

 .ماء احلوأب :قالوا  ؟أي ماء هذا :بلغت مياه بني عامر ليال نبحت الكالب قالت

فرياك  ،بل تقدمني :فقال بعض القوم من كان معها ،ما أظنني إال أين راجعة :قالت

قال لا  ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهلل  :قالت .فيصلح اهلل عز وجل ذات بينهم ،املسلمون

 (13)(.ح عليها كالب احلوأبكيف بإحداكن تنب :ذات يوم
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كني64َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

َبإخراجَايلهودََنَخيربَملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب06َ)

ملا فدع أهل خيرب عبد  قال: ¶عن ابن عمر  :كام جاء يف احلديث التايل

كان عامل ُيود خيرب عىل  ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهلل  :قام عمر خطيبا فقال ،اهلل بن عمر

 ،عمر خرج إىل مال  هناك وإن عبد اهلل بن .(نقركم ما أقركم اهلل) :وقال ،أموالم

هم  ،وليس لنا هناك عدو غريهم ،ففدعت يداه ورجاله ،فعدي علي  من الليل

فلام أمجع عمر عىل ذلك أتاه أحد بني أيب  ،وقد رأيت إجالءهم ،عدونا وهتمتنا

وعاملنا عىل  ،ملسو هيلع هللا ىلصأتخرجنا وقد أقرنا حممد  ،يا أمري املؤمنني :فقال ،احلقيق

 :ملسو هيلع هللا ىلصأظننت أين نسيت قول رسول اهلل  :فقال عمر ،ورشط ذلك لنا ،األموال

كانت  :فقال .(كيف بك إذا أخرجت من خيرب تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة)

وأعطاهم  ،فأجالهم عمر ،كذبت يا عدو اهلل :قال ،هذه هزيلة من أيب القاسم

 (17)(.ماال وإبال وعروضا من أقتاب وحبال وغري ذلك ،قيمة ما كان لم من الثمر

إىل إخراجهم من خيرب وكان ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصابن حجر رمح  اهلل تعاىل: أشار  وقال

 من إخباره باملغيبات قبل وقوعها.

                                                   
 .1432رواه البخاري  :صحيح (17)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  65َََ عجزاتَسي دَالم 
 

َبإسالمََيبَطلحةَملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب07َ)

قال مالك أبو ) قال: عن أنس بن مالكؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

ت  أم سليم  يرم  – ملسو هيلع هللا ىلصيعني النبي  –إن هذا الرجل  –وهي أم أنس  –أنس المرأ

 ،فخطب أم سليم ،فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك فجاء أبو طلحة –اخلمر 

ة  ،ولكنك امرؤ كافر ،ما مثلك يرد !يا أبا طلحة :فقالت ،فكلمها يف ذلك وأنا امرأ

 :قال ؟وما دهري :قالت !ما ذاك دهرك :فقال !مسلمة ال يصلح يل أن أتزوجك

ء والبيضاء ء وال بيضاءفإين ال أريد صف :قالت !الصفرا فإن  ،أريد منك اإلسالم ،را

لك بذلك  :قالت ؟فمن يل بذلك :قال ،وال أسألك غريه ،تسلم فذاك مهري

جالس يف  ملسو هيلع هللا ىلصورسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصفانطلق أبو طلحة يريد النبي  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

فأخرب رسول اهلل  ،جاءكم أبو طلحة غرة اإلسالم بني عيني  :فلام رآه قال ،أصحاب 

قال ثابت وهو البناين أحد رواة  .فتزوجها عىل ذلك ،يمبام قالت أم سل ملسو هيلع هللا ىلص

. :القصة عن أنس  (19)(فام بلغنا أن مهرا كان أعظم من  أّنا رضيت اإلسالم مهرا

                                                   
 .39أحكام النائز لأللباين  :أخرج  البخاري ومسلم ُمتصا مقتصا عىل قصة وفاة الصبي (19)



كني66َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

َفَتلكَالسنةَباقرتابََجلهَحىتََاتَملسو هيلع هللا ىلصَ(ََخربَانليب08)

أقبلت فاطمة  قال: ▲عن أم املؤمنني عائشة  :كام جاء يف احلديث التايل

ثم أجلسها  .(مرحبا بابنتي) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ،ملسو هيلع هللا ىلصتها ميش النبي متيش كأن مشي

ثم أرس  ؟ل تبكني :فقلت لا ،ثم أرس إليها حديثا فبكت ،عن يمين  أو عن شامل 

فسألتها عام  ،ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن :فقلت ،إليها حديثا فضحكت

 ،سألتهاف ملسو هيلع هللا ىلصحتى قبض النبي  ،ملسو هيلع هللا ىلصما كنت ألفيش رسول اهلل  :فقالت ،قال

وإن  عارضني  ،إن جربيل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة) :أرس إيل :فقالت

 ،فبكيت .(وإنك أول أهل بيتي حلاقا يب ،وال أراه إال حرض أجَل ،العام مرتني

فضحكت  .(أو نساء املؤمنني ،أما ترضني أن تكوين سيدة أهل النة) :فقال

 (16)(.لذلك

كثر من موطن بقرب أجل  وانتقال  إىل أصحاب  يف أ ملسو هيلع هللا ىلصولقد أشعر النبي 

ر رب ، فعن معاذ بن جبل قال ملا بعث  رسول اهلل  إىل اليمن خرج مع   ملسو هيلع هللا ىلصجوا

يميش حتت راحلت  فلام  ملسو هيلع هللا ىلصيوصي ، ومعاذ راكب ورسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: أن النبي  عن معاذ بن جبل ؓ :فرغ قال ل  كام يف احلديث التايل

ولعلك أن متر بمسجدي هذا  ،أن ال تلقاين بعد عامي هذاإنك عسى  !يا معاذ قال:

                                                   
 .3631رواه البخاري  :صحيح (16)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  67َََ عجزاتَسي دَالم 
 

ثم التفت فأقبل بوجه  نحو  ،ملسو هيلع هللا ىلص فبكى معاذ جشعا لفراق رسول اهلل ؛وقربي

 (18)(.وحيث كانوا  ؛ن كانوا م   ،إن أوىل الناس يب املتقون :فقال ،املدينة

أن النبي  قال: عن جابر بن عبد اهللؓ  :وكذلك جاء يف حديث آخر

وعلي  السكينة  ،وأفاض من مجع :وزاد في  برش .ادي حمّسأوضع يف و ملسو هيلع هللا ىلص

 .وأمرهم أن يرموا بمثل حى اخلذف :وزاد في  أبو نعيم .وأمرهم بالسكينة

 (12)(ال أراكم بعد عامي هذا لعَلِّ ) :وقال

اشتد  يف هذا العام الذي أخرب ب  باقرتاب أجل  حني ملسو هيلع هللا ىلص فقد تويف النبي

 من ربيع األول من السنة احلادية عرشة الضحى من يوم االثنني الثاين عرش

عن  :يف يوم ل ير يف تاريخ اإلسالم أظلم من ، كام جاء يف احلديث التايل ،للهجرة

فام رأيت يوما قط كان أحسن شهدت  يوم دخل املدينة  :قال ملسو هيلع هللا ىلصذكر النبي  ،أنس

فام كان أقبح وشهدت  يوم موت   ملسو هيلع هللا ىلصوال أضوأ من يوم دخل علينا في  رسول اهلل 

 (32)(.ملسو هيلع هللا ىلصوال أظلم من يوم مات في  رسول اهلل 

بعث  :كام جاء يف احلديث التايل ،وهو ابن ثالث وستني سنة ملسو هيلع هللا ىلصوتويف 

                                                   
 .9299مشكاة املصابيح لأللباين  :إسناده صحيح (18)

 .886صحيح الرتمذي لأللباين  :صحيح (12)

 .233الصحيح املسند للوادعي  :صحيح (32)



كني68َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

ثم أمر  ،فمكث بمكة ثالث عرشة سنة يوحى إلي  ،ألربعني سنة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 (32)(.ومات وهو ابن ثالث وستني ،بالجرة فهاجر عرش سنني

َةحابص َالتقعَبنيَبالفنتَاليتَسَملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب09َ)

أرشف النبي  قال: ¶عن أسامة بن زيد  :كام جاء يف احلديث التايل

فإين ) :قال ،ال :قالوا  .(هل ترون ما أرى) :فقال ،عىل أطم من آطام املدينة ملسو هيلع هللا ىلص

 (31)(ألرى الفتن تقع خالل بيوتكم كوقع القطر

كثرية،  قال النووي: "والتشبي  بمواقع القطر يف الكثرة والعموم، أي: أّنا

، كوقعة وهذا إشارة إىل احلروب الارية بينهموتُعمُّ الناس، ال ختتص هبا طائفة، 

ني واحلرة، ومقتِل عثامن، ومقتِل احلسني  وفي  وغرِي ذلك،  ¶المل وِصفِّ

 (33)".ملسو هيلع هللا ىلصمعجزة ظاهرة ل  

ويبني ابن حجر معنى اختصاص املدينة بالفتن، فيقول: "وإنام اختصت 

كان هبا، ثم انترشت الفتن يف البالد بعد   ؓقتل عثامناملدينة بذلك ألن 

ذلك، فالقتال بالمل وبصفني كان بسبب قتل عثامن، والقتال بالنهروان كان 

                                                   
 .3221رواه البخاري  :صحيح (32)

 .4262رواه البخاري  :( صحيح31)

 (8-28/4عىل صحيح مسلم ) ( رشح النووي33)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  69َََ عجزاتَسي دَالم 
 

بسبب التحكيم بصفني، وكل قتال وقع يف ذلك العص إنام تولد عن يشء من 

 (37)ذلك، أو عن يشء تولد عن  ".

فَزَنََاَغلقًَبأنَبابَالفتنةَسيكونََملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب21َ)
َريضَاللَعنهَعمرَبنَاخلطاب

أن عمر بن  عن شقيق بن عبد اهلل رمح  اهلل قال: :كام جاء يف احلديث التايل

 :فقال حذيفة ؟يف الفتنة ملسو هيلع هللا ىلصأيكم يفظ قول رسول اهلل  :قال اخلطاب ؓ

فتنة الرجل يف ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  ،إنك لريء ،هات :قال ،أنا أحفظ كام قال

واألمر باملعروف والنهي عن  ،تكفرها الصالة والصدقة ،وجاره أهل  ومال 

 ،يا أمري املؤمنني :قال ،ولكن التي متوج كموج البحر ،ليست هذه :قال .(املنكر

 ،ال :قال ؟يفتح الباب أو يكّس :قال ،إن بينك وبينها بابا مغلقا ،البأس عليك منها

كام أن دون  ،نعم :قال ؟بابعلم ال :قلنا ،ذاك أحرى أن ال يغلق :قال ،بل يكّس

، فهبنا أن نسأل ، وأمرنا مّسوقا فسأل  طإين حدثت  حديثا ليس باألغالي ،غد الليلة

 (39) (.: عمرقال ؟فقال: من الباب

، بقفل الفتنة╚ عن  عند بعض الصحابة  ؓ ولذا اشُتهر عمر

                                                   
 .23/26فتح الباري البن حجر  (37)

 .3986رواه البخاري  :صحيح (39)



كني71َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

أرسل  :ذرفقال ل  أبو  ،أن  لقي عمر فأخذ بيده فغمزها :ذر كام جاء يف حديث أيب

 ،ال يصيبكم فتنة ما دام فيكم :وفي  أن أبا ذر قال .احلديث .يدي يا قفل الفتنة

 (36)(.وأشار إىل عمر

، ألن وجوده كان بابًا مانعًا من ظهورها، ولذا ل تظهر الفتن يف زمن  ؓ

، ونال الشهادة: انكّس الباب، فهو باب موصد بإحكام، فلام قتل ؓ

 انترشت، وما زالت يف ازدياد إىل يومنا هذا.وظهرت الفتن، ثم متادت و

 أنَخالفةَانلبوةَثالثونَسنةبَملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب20َ)

خالفة النبوة ثالثون ) قال: عن سفينة ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

 (34)(ثم يؤيت اهلل امللك من يشاء ،سنة

 ؛ فقد كانت خالفة أيب بكرؓ ملسو هيلع هللا ىلصوقد وقع ما أخرب ب  رسول اهلل 

عرش سنني وستة أشهر،  ة أشهر، وخالفة عمر بن اخلطابؓ سنتني وثالث

اثنتي عرشة سنة، وخالفة عَل بن أيب  وخالفة عثامن بن عفانؓ 

أربع سنني وتسعة أشهر، يضاف إليها ستة أشهر وهي مدة خالفة  طالب ؓ

                                                   
 .6/422فتح الباري البن حجر  :إسناده رجال  ثقات (36)

 .3194صحيح الامع لأللباين  :صحيح (34)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  70َََ عجزاتَسي دَالم 
 

كانت يف ربيع  ملسو هيلع هللا ىلص، فتصري ثالثني سنة؛ ألن وفاة النبي ¶احلسن بن عَل 

ما كان يف ربيع األول سنة تنازل احلسن ملعاويةؓ األول سنة إحدى عرش، و

 إحدى وأربعون من الجرة النبوية.

ًََملسو هيلع هللا ىلصَ(ََخربَانليب22) يقتلََظلوَا  بأنَعثمانَبنَعفانَس 

 ملسو هيلع هللا ىلصذكر رسول اهلل  ما قال:عن ابن عمر ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

ا هو عثامن فتنة فمر رجل فقال يقتل فيها هذا املقنع يومئذ مظلوما قال فنظرت فإذ

 (34)(.بن عفان ؓ

عن أنس بن  : احلديث التايلي باستشهاده كام جاء يفـُّولقد أخرب النب

فرجف  ،وأبو بكر وعمر وعثامن ،صعد أحدا ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي قال:  مالك ؓ

 (38)(وشهيدان ،فإنام عليك نبي وصديق ،اثبت أحد) :فقال ،هبم

ه كام جاء يف احلديث ولقد أجاب سيدنا عثامن النبي بأن  سيصرب عىل بلوا 

يف مرض  وددت أن عندي بعض أصحايب قلنا يا  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :التايل

رسول اهلل أال ندعو لك أبا بكر فسكت قلنا أال ندعو لك عمر فسكت قلنا أال 

                                                   
 .8/242مسند أمحد بتحقيق أمحد شاكر  :إسناده صحيح (34)

 .3649رواه البخاري  :صحيح (38)



كني72َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

يكلم  ووج  عثامن  ملسو هيلع هللا ىلصندعو لك عثامن قال نعم فجاء فخال ب  فجعل النبي 

امن أن عثامن بن عفان قال يوم الدار إن يتغري قال قيس فحدثني أبو سهلة موىل عث

عهد إيل عهدا فأنا صائر إلي  وقال عَل يف حديث  وأنا صابر علي   ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 (32)(قال قيس فكانوا يرون  ذلك اليوم

 بأنَعمرَبنَاخلطابَسيموتَشهيداًََملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب23َ)َ

 ملسو هيلع هللا ىلصنبي أن ال قال: عن أنس بن مالك ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

فإنام عليك  ،اثبت أحد): صعد أحدا، وأبو بكر وعمر وعثامن، فرجف هبم، فقال

 (72)(وشهيدان ،نبي وصديق

ثنيبأنَعَ َملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب24َ)َ  مرَبنَاخلطابََنَالم حد 

إن  كان قد كان فيام ) قال: عن أيب هريرة ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

وإن  إن كان يف أمتي هذه منهم  ،(ملهمون من اهلل)مَض قبلكم من األمم حمدثون 

 (72)( .فإن  عمر بن اخلطاب

                                                   
 .22صحيح ابن ماج  لأللباين  :صحيح (32)

 .3649رواه البخاري  :صحيح (72)

 .3762رواه البخاري  :صحيح (72)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  73َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 بأنَحممدَبنَمسلمةَالَترضهَالفتنةَملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب25َ)َ

وإذا كانت الفتنة قد عصفت رياحها بالكثريين، فإن ثمة من ال ترضه الفتنة 

ل مة س  عن  :كام جاء يف احلديث التايل ، ؓوال يشرتك فيها، إن  حممد بن م 

ما أحد من الناس تدرك  الفتنة إال أنا أخافها علي  إال حممد )ال: ق حذيفةؓ 

 (73)(.يقول ال ترضك الفتنة ملسو هيلع هللا ىلصبن مسلمة فإين سمعت رسول اهلل 

عن ،  ملسو هيلع هللا ىلصوملا أطلَّت الفتنة برأسها حقق حممد بن مسلمة نبوءة النبي 

 ([2/2فاعتزلا، وكّس سيف ، واختذ سيفًا من خشب. ]انظر العرب، الذهبي )

َبأنَهذهَالريحَملوتََنافقَملسو هيلع هللا ىلصَخربَانليبََ(26) 

أن رسول اهلل  قال: جابر بن عبد اهلل ؓعن  :كام جاء يف احلديث التايل

فلام كان قرب املدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن  .قدم من سفر ملسو هيلع هللا ىلص

" فلام قدم  " بعثت هذه الريح ملوت منافققال  ملسو هيلع هللا ىلصفزعم أن رسول اهلل  .الراكب

 29.قد مات ،من املنافقني ،فق عظيمفإذا منا ،املدينة

                                                   
 .789/  9هداية الرواة –رواه ابن حجر العسقالين  :صحيح (73)

 1481 رواه مسلم :صحيح 29



كني74َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

ََملسو هيلع هللا ىلصَ(ََخربَانليب27)
 
 ةَالليِل َوَ بأنَهناكَناسَيشككونَفََ

بل هو اخلالق ملا  ،ول خيلق  أحد ،املخلوقات تنتهي إىل خالٍق خلق كل يشء

ه وهذا السؤال  ،وهو اهلل سبحان  وتعاىل ،فإن هذا هو املوافق للعقل واملنطق :سوا

وكذلك اآلن نجد الكفار من إذا أخربت   ،ملسو هيلع هللا ىلصعهد النبي عن خالق اهلل حدث يف 

 .والعياذ باهلل ،ومن خلق اهلل ،يقول لك ،اهلل خلق كل يشء

لن يربح الناس  قال: عن أنس بن مالك ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

 (77)(فمن خلق اهلل ،هذا اهلل خالق كل يشء :يتساءلون حتى يقولوا 

يا أبا  ،" ال يزال يسألونك ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال يل رسول :وجاء يف حديث آخر

فبينا أنا يف املسجد إذ جاءين  ،" قال ؟فمن خلق اهلل .هذا اهلل :حتى يقولوا  ،هريرة

فأخذ  ،قال ؟فمن خلق اهلل .هذا اهلل !يا أبا هريرة :فقالوا  .ناس من األعراب

 (79)(.صدق خليَل .قوموا  .قوموا  :ثم قال .حى بكف  فرماهم

أن يتوقف عن هذا التفكري  هذا السؤاُل  اأحدً  د  او  ر   إن  وبعد هذا فعلينا 

آمنت باهلل ورسل  ويستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم فذلك األمر من  :ويقول

                                                   
 .4126رواه البخاري  :صحيح (77)

 .239رواه مسلم  :صحيح (79)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  75َََ عجزاتَسي دَالم 
 

يأيت الشيطان أحدكم فيقول:  :حيث قال ملسو هيلع هللا ىلصلنبي ا أوضحوسوسة الشيطان كام 

هلل فإذا بلغ  فليستعذ با ؟: من خلق ربكمن خلق كذا، حتى يقول من خلق كذا،

 (76)(.ولينت 

عن ذلك كام جاء يف  ملسو هيلع هللا ىلصفلقد أخرب النبي  ،أما عن وجود اهلل عز وجل أوالً 

 .رب الساموات ورب األرض ورب العرش العظيم !)... مهللا :احلديث التايل

أعوذ  .ومنزل التوراة واإلنجيل والفرقان .فالق احلب والنوى .ءربنا ورب كل يش

 .ءأنت األول فليس قبلك يش !مهللا .بك من رش كل يشء أنت آخذ بناصيت 

وأنت الباطن  .ءوأنت الظاهر فليس فوقك يش .ءوأنت اآلخر فليس بعدك يش

وكان يروى ذلك عن أيب  (اقض عنا الدين وأغننا من الفقر .ءفليس دونك يش

 (74)(.ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ،هريرة

سأل ن ،وأخرياً فاملؤمن ُيؤمن وال يشّك والكافر جيحد واملنافق يشّك ويرتاب

 .اهلل أن يرزقنا إيامنًا صادقاً ويقينًا الشّك في 

                                                   
 .3146ري رواه البخا :صحيح (76)

 .1423رواه مسلم  :صحيح (74)



كني76َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 ببلوىَتصيبَعثمانَبنَعفانَملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب28َ)

أن  توضأ  قال: عن أيب موسى األشعري ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

 :قال ،مع  يومي هذا وألكوننَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصأللزمن رسول اهلل  :فقلت ،يف بيت  ثم خرج

فخرجت عىل  ،خرج ووج  ها هنا :فقالوا  ،ملسو هيلع هللا ىلصفسأل عن النبي  ،فجاء املسجد

 ،وباهبا من جريد ،فجلست عند الباب ،حتى دخل بئر أريس ،أسأل عن  ،إثره

فإذا هو جالس عىل بئر  ،فقمت إلي  ،حاجت  فتوضأ ملسو هيلع هللا ىلصحتى قَض رسول اهلل 

ثم  ،فسلمت علي  ،وكشف عن ساقي  ودالها يف البئر ،أريس وتوسط قفها

فجاء  ،اليوم ملسو هيلع هللا ىلصألكونن بواب رسول اهلل  :فقلت ،انصفت فجلست عند الباب

ثم  ،عىل رسلك :فقلت ،أبو بكر :فقال ؟من هذا :فقلت ،أبو بكر فدفع الباب

 .(ائذن ل  وبرشه بالنة) :فقال ؟هذا أبو بكر يستأذن ،يا رسول اهلل :فقلت ،ذهبت

فدخل أبو  ،يبرشك بالنة ملسو هيلع هللا ىلصورسول اهلل  ،ادخل :فأقبلت حتى قلت أليب بكر

ودىل رجلي  يف البئر كام صنع  ،مع  يف القف ملسو هيلع هللا ىلصكر فجلس عن يمني رسول اهلل ب

وقد تركت أخي يتوضأ  ،ثم رجعت فجلست ،وكشف عن ساقي  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

فإذا إنسان يرك  ،يأت ب  -يريد أخاه  -إن يرد اهلل بفالن خريا  :فقلت ،ويلحقني

ثم جئت إىل  ،لكفقلت عىل رس ،عمر بن اخلطاب :فقال ؟من هذا :فقلت ،الباب

 :فقال ؟هذا عمر ابن اخلطاب يستأذن :فقلت ،فسلمت علي  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 ،بالنة ملسو هيلع هللا ىلصوبرشك رسول اهلل  ،ادخل :فجئت فقلت .(ائذن ل  وبرشه بالنة)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  77َََ عجزاتَسي دَالم 
 

ثم  ،ودىل رجلي  يف البئر ،يف القف عن يساره ملسو هيلع هللا ىلصفدخل فجلس مع رسول اهلل 

فجاء إنسان يرك  ،ب  إن يرد اهلل بفالن خريا يأت :فقلت ،رجعت فجلست

فجئت إىل  ،فقلت عىل رسلك ،عثامن بن عفان :فقال ؟من هذا :فقلت ،الباب

فجئت   .(عىل بلوى تصيب  ،ائذن ل  وبرشه بالنة) :فقال ،فأخربت  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

فدخل  ،عىل بلوى تصيبك ،بالنة ملسو هيلع هللا ىلصوبرشك رسول اهلل  ،ادخل :فقلت ل 

قال سعيد بن  :قال رشيك .شق اآلخرفجلس وجاه  من ال ،فوجد القف قد ملئ

 (78)(.فأولتها قبورهم :املسيب

هم؛ حيث اجتمعت وانفرد عثامن. وهذا قال سعد بن املسيب: فأولتها قبور  

هو ما وقع من قتل  وحصه ومنع املاء عن ،  البالء الذي أصاب عثامنؓ 

اليهود عىل يد رعاع أهل األمصار ومن دبر هذه املكيدة وخطط لا وأشعلها من 

 .خصوًصا عبد اهلل بن سبأ اليهودي املعروف بابن السوداء لعن  اهلل

 بركوبَبعضَََتهَابلحرَفَالغزوَملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب29َ)َ

ان  :كام جاء يف احلديث التايل ام بنت ِمل ح  ر  نام النبي  قال: ▲عن أم ح 

أناس من ) :قال ؟ما أضحكك :فقلت ،ثم استيقظ يبتسم ،يوما قريبا مني ملسو هيلع هللا ىلص

فادع  :قالت .(كامللوك عىل األرسة ،يركبون هذا البحر األخرض ،ي عرضوا عَلأمت

                                                   
 . 3647رواه البخاري  :صحيح (78)



كني78َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 ،فقالت مثل قولا ،ففعل مثلها ،ثم نام الثانية ،فدعا لا ،اهلل أن جيعلني منهم

 .(أنت من األولني) :فقال ،ادع اهلل أن جيعلني منهم :فقالت ،فأجاهبا مثلها

ول ما ركب املسلمون البحر مع أ ،فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا

فقربت إليها دابة لرتكبها  ،فلام انصفوا من غزوهم قافلني فنزلوا الشأم ،معاوية

 (72)(.فصعتها فامتت

 بظهورَاحلجاجَاثلقيفَواملختارَاثلقيفَملسو هيلع هللا ىلصَ(ََخربَانليب31) 

رأيت عبد اهلل بن  عن أيب نوفل رمح  اهلل قال: :كام جاء يف احلديث التال

حتى مر علي   .قال فجعلت قريش متر علي  والناس .ىل عقبة املدينةالزبري ع

أبا  ،السالم عليك !أبا خبيب ،السالم عليك :فقال .فوقف علي  .عبدالل  بن عمر

 !أما واهلل .لقد كنت أّناك عن هذا !أما واهلل !أبا خبيب ،السالم عليك !خبيب

ما  ،إن كنت !أما واهلل .هذا لقد كنت أّناك عن !أما واهلل .لقد كنت أّناك عن هذا

ما ،علمت ما .صوا ثم  .ألمة أنت أرشها ألمة خري !أما واهلل .وصوال للرحم .قوا

فأنزل عن  .فأرسل إلي  .فبلغ احلجاج موقف عبد اهلل وقول  .نفذ عبد اهلل بن عمر

 .فأبت أن تأتي  .ثم أرسل إىل أم  أسامء بنت أيب بكر .فألقي يف قبور اليهود .جذع 

لتأتيني أو ألبعثن إليك من يسحبك بقرونك )أي جيّرك  :اد عليها الرسولفأع

                                                   
 .1422رواه البخاري  :صحيح (72)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  79َََ عجزاتَسي دَالم 
 

ال آتيك حتى تبعث إيل من يسحبني  !واهلل :قال فأبت وقالت (بضفائر شعرك

ثم  .فأخذ نعلي  (هي النعل التي ال شعر فيها)أروين سبتي  :قال فقال .بقروين

تني صنعت بعدو كيف رأي :فقال .حتى دخل عليها (أي ُيّسع)انطلق يتوذف 

بلغني أنك تقول  .وأفسد عليك آخرتك ،رأيتك أفسدت علي  دنياه :قالت ؟اهلل

أما أحدها فكنت أرفع ب   .ذات النطاقني !واهلل ،أنا !يا ابن ذات النطاقني :ل 

ة التي  .وطعام أيب بكر من الدواب ،ملسو هيلع هللا ىلصطعام رسول اهلل  وأما اآلخر فنطاق املرأ

حدثنا " أن يف ثقيف كذابا ومبريا " فأما  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أما إن رسول .ال تستغني عن 

يناه قال فقام عنها ول  .فال إخالك إال إياه (أي ُمهلِك  )وأما املبري  .الكذاب فرأ

 (92)(.يراجعها

الكذب،  تعني ب  املختار بن أيب عبيد الثقفي، كان شديد   :فأما الكذاب فرأيناه

د بالكذاب تفق العاو .يأتي  ♠ّدعى أن جربيل اومن قبح   لامء عىل أن املرا

 .املختار بن أيب عبيد، وباملبري احلجاج بن يوسف

ني من بني ثقيف أحدها بظهور شخص ملسو هيلع هللا ىلصففي هذا احلديث أخرب النبي 

اب يدعي أ يوحى إلي ، واآلخر مهلك للناس بكثرة إعامل السيف فيهم    نبي  نَّ كذَّ

صدق  .نّ  مبري أي مهلكبالقتل والظلم واإلهالك فكان وصف النبي الدقيق ل  بأ

                                                   
 .1979رواه مسلم  :صحيح (92)



كني81َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

وإن أردت املزيد فاملختار الثقفي ذكره العالمة ابن كثري رمح  اهلل يف كتاب  

ويقول  (املختار الثقفي)البداية والنهاية الزء الثامن ترمجة هذا الكذاب الدعّي 

ن " هو املختار بن أيب عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمري بن عوف بن عفرة ب في :

........ .ول يره ملسو هيلع هللا ىلصعمرية بن عوف بن ثقيف الثقفي، أسلم أبوه يف حياة النبي 

بغضا شديدا وكان يزعم  ويكمل قائاًل: وكان املختار ناصبيا يبغض عليًاؓ 

فقال اإلمام أمحد: حدثنا ابن نمري حدثنا  ♠أن الوحي يأتي  عىل يد جربيل 

 قال: دخلت عىل املختار عيسى القار  أبو عمري بن السدي عن رفاعة القباين

فألقى يل وسادة وقال: لوال أن أخي جربيل قام عن هذه أللقيتها لك، قال: 

فأردت أن أرضب عنق ، قال: فذكرت حديثًا حدثني  أخي عمر بن احلمق، قال: 

ء غدر يوم ): ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  من أّمن رجاًل عىل نفس  فقتل  أعطي لوا

 (92)(القيامة

ك تهل ما فعل بأهل اإلسالم ف الثقفي فال أظنّ وأما احلجاج بن يوس

ئمة األعالم من أهل السنة والامعة من قتل وسفك للدماء فقد كان ُمبرِياً واأل

وكام وصفت  بذلك الصحابية التقية  ملسو هيلع هللا ىلصمهلكا حقا وصدقا كام ذكر سيدنا حممد 

                                                   
 .13922رواه أمحد  (92)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  80َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 .ملسو هيلع هللا ىلصسامء بنت أيب بكر بذلك الوصف الذي أطلق  علي  احلبيب املصطفى أ

 بعدمَغزوَاملرشكنيَبعدَاخلندقَملسو هيلع هللا ىلصخربَانليبَ(30ََ)

د ؓ :كام جاء يف احلديث التايل سمعت النبي  قال: عن سليامن بن ُص 

نخن  ،األحزاب عن  اآلن نغزوهم وال يغزوننا (انصف)يقول حني أجىل  ملسو هيلع هللا ىلص

 (91)(.نسري إليهم

 .حتى فتح اهلل علي  مكة قريش بعد هذه الغزوة غزُ فلم ت  

 ابنةَبقيلةَبفتحَاحلريةَووهبَالشيماءَملسو هيلع هللا ىلصَ(ََخربَانليب32)َ

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: أن النبي  عن عدي بن حاتم ؓ كام جاء يف احلديث التايل:

هب يل  :مثلت يل احلرية كأنياب الكالب وإنكم ستفتحوّنا فقام رجل فقالقال: 

 ؟أتبعنيها :فجاء أبوها فقال ،فأعطوها إياه ،هي لك :فقال ،يا رسول اهلل ابنة بقيلة

 .قد أخذهتا :قال .بألف درهم :قال .احتكم ما شئت :قال ؟بكم :قال .نعم :فقال

 (93)(!؟وهل عدد أكثر من ألف :قال .لو قلت ثالثني ألفا :فقيل

                                                   
 .7222رواه البخاري  :صحيح (91)

 .939الصحيح من دالئل النبوة للوادعي  :صحيح (93)



كني82َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 بمصارعَالقومَيومَبدرَملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب33َ)

كنا مع عمر بني  قال: عن أنس بن مالك ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

يت  .نت رجال حديد البصوك .فرتاءينا الالل .مكة واملدينة وليس أحد يزعم  .فرأ

ه :قال فجعلت أقول لعمر .أن  رآه غريي ه ؟أما ترا  :قال يقول عمر .فجعل ال يرا

إن رسول اهلل  :ثم أنشأ يدثنا عن أهل بدر فقال .سأراه وأنا مستلق عىل فرايش

إن شاء  ،يقول " هذا مصع فالن غدا .كان يرينا مصارع أهل بدر باألمس ملسو هيلع هللا ىلص

ما أخطؤا احلدود التي حد رسول اهلل  !فوالذي بعث  باحلق :هلل " قال فقال عمرا

حتى انتهى  ملسو هيلع هللا ىلصبعضهم عىل بعض فانطلق رسول اهلل  ،قال فجعلوا يف بئرٍ  .ملسو هيلع هللا ىلص

هل وجدتم ما وعدكم اهلل  !ويا فالن بن فالن !إليهم فقال " يا فالن بن فالن

 !يا رسول اهلل :قال عمر .فإين قد وجدت ما وعدين اهلل حقا " ؟ورسول  حقا

غري أّنم  .قال " ما أنتم بأسمع ملا أقول منهم ؟كيف تكلم أجسادا ال أرواح فيها

 (97)(يستطيعون أن يردوا عَل شيئا ال

 فَايلومَاذليََاتَفيهَبموتَانلجايشَملسو هيلع هللا ىلصَ(ََخربَانليب34)

 ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  قال: عن أيب هريرةؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

                                                   
 .1843رواه مسلم  :صحيح (97)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  83َََ عجزاتَسي دَالم 
 

وكرب  ،فصف هبم ،وخرج هبم إىل املصىل ،يش يف اليوم الذي مات في نعى النجا

 (99)(.علي  أربع تكبريات

 حبسنَإسالمَالفرسَبعدَالفتحَملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب35َ)

كنا جلوسا عند النبي  قال: عن أيب هريرة ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

من  :قلت :قال {.وآخرين منهم ملا يلحقوا هبم} :فأنزلت علي  سورة المعة ملسو هيلع هللا ىلص

وضع  ،وفينا سلامن الفاريس ،فلم يراجع  حتى سأل ثالثا ؟هم يا رسول اهلل

 ،لنال  رجال ،لو كان اإليامن عند الثريا) :ثم قال ،يده عىل سلامن ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

أخربين  :حدثنا عبد العزيز :حدثنا عبد اهلل بن عبد الوهاب .(من هؤالء ،أو رجل

 (96)(لنال  رجال من هؤالء) :ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ،رةعن أيب هري ،عن أيب الغيث ،ثور

َخبرابَخيربَملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب36َ)

 ملسو هيلع هللا ىلصصىل النبي  قال: عن أنس بن مالك ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

إنا إذا نزلنا بساحة  ،اهلل أكرب خربت خيرب) :ثم قال ،الصبح قريبا من خيرب بغلس

 ملسو هيلع هللا ىلصفقتل النبي  ،فخرجوا يسعون يف السكك .(القوم فساء صباح املنذرين

                                                   
 .2333رواه البخاري  :حيحص (99)

 .7824رواه البخاري  :صحيح (96)



كني84َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

ثم  ،فصارت إىل دحية الكلبي ،وكان يف السبي صفية ،املقاتلة وسبى الذرية

عبد العزيز بن صهيب  :فقال .فجعل عتقها صداقها ،ملسو هيلع هللا ىلصصارت إىل النبي 

فحرك ثابت رأس  تصديقا  ؟ما أصدقها :آنت قلت ألنس ،يا أبا حممد :لثابت

 (94)(.ل 

كنت ردف أيب طلحة  ال:ق عن أنس بن مالكؓ  :وجاء يف حديث آخر

 .فأتيناهم حني بزغت الشمس :قال .ملسو هيلع هللا ىلصوقدمي متس قدم رسول اهلل  .يوم خيرب

حممد  :فقالوا  .وخرجوا بفؤسهم ومكاتلهم ومرورهم .وقد أخرجوا مواشيهم

إنا إذا نزلنا بساحة قوم  .خربت خيرب) ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهلل  :قال .واخلميس

 (98)(.عز وجل فهزمهم اهلل :قال (فساء صباح املنذرين

 بفتحَالقسطنطينيةََوالًََملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب37َ)

د عبد اهلل بن كنا عن عن أيب قبيل رمح  اهلل قال: :كام جاء يف احلديث التايل

فدعا عبد  ؟سئل أي املدينتني تفتح أوال القسطنطينية أو روميةو ،عمرو بن العاص

بينام نحن حول  :اهلل فقال عبد :فأخرج من  كتابا قال :قال ،اهلل بصندوق ل  حلق

املدينتني تفتح أوال القسطنطينية أو  يأ :إذ سئل رسول اهلل ،رسول اهلل نكتب

                                                   
 .7122صحيح: رواه البخاري  (94)

 .2369صحيح رواه مسلم  (98)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  85َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (92)(يعني قسطنطينية :مدينة هرقل تفتح أوال :فقال رسول اهلل ؟رومية

رمح  -وقد حتقق الفتح األول عىل يد اخلليفة العثامين املسلم حممد الفاتح 

وسيتحقق الفتح الثاين ال  ملسو هيلع هللا ىلصسنة من إخبار النبي بعد أكثر من ثامين مئة  -اهلل

 حمالة بإذن اهلل.

َاألنصارَملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب38َ)  بقل 

خرج رسول اهلل  ما قال:عن ابن عباسؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

حتى جلس عىل  ،قد عصب بعصابة دسامء ،يف مرض  الذي مات في  بملحفة ملسو هيلع هللا ىلص

فإن الناس يكثرون ويقل  ،أما بعد) :ثم قال ،فحمد اهلل وأثنى علي  ،املنرب

فمن ويل منكم شيئا يرض  ،حتى يكونوا يف الناس بمنزلة امللح يف الطعام ،األنصار

فكان آخر  .(فليقبل من حمسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ،في  قوما وينفع في  آخرين

 (62)(.ملسو هيلع هللا ىلصملس جلس في  النبي 

يقبل من حمسنهم فل ،من ويل منكم شيئا يرض في  قوما وينفع في  آخرين

 .ذلك حتذير من سبهم وإيذائهم، وتنقصهم وعيبهم :ويتجاوز عن مسيئهم

                                                   
 .7السلسلة الصحيحة لأللباين  :صحيح (92)

 .3618رواه البخاري  :صحيح (62)



كني86َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

قال احلافظ أن احلديث في  إشارة إىل دخول قبائل العرب والعجم يف اإلسالم 

فمهام فرض يف األنصار من الكثرة  ،بيلة األنصارف قوهم أضعاف أضعا

 .نسبة إىل غريهم قليلفهم أبدا بال كالتناسل فرض يف كل طائفة من أوئلك

ون مطلقا فأخرب بذلك فكان كام أخرب أّنم يقلّ  اطلع عىل ملسو هيلع هللا ىلصويتمل أن يكون 

طالب ِمن يتحقق نسب  إلي  أضعاف من  ألن املوجودين اآلن من ذرية عَل بن أيب

عىل ذلك وال التفات  س  قِ  ، ويوجد من قبيلتي األوس واخلزرج ِمن يتحقق نسب

 عهم بغري برهان.يدعي أن  م ن  إىل كثرة م  

 عنَحالَاخلالفةَبعدهَملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب39َ)

كنا قعودا يف  قال: عن النعامن بن بشريؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

املسجد وكان بشري رجال يكف حديث  فجاء أبو ثعلبة اخلشني فقال يا بشري بن 

ء فقال حذيفة أنا أحفظ خطبت   ملسو هيلع هللا ىلصسعد من يفظ حديث رسول اهلل  يف األمرا

تكون النبوة فيكم ما شاء  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :جلس أبو ثعلبة فقال حذيفة قالف

اهلل أن تكون ثم يرفعها اهلل إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خالفة عىل منهاج النبوة 

فيكون ما شاء اهلل أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم يكون ملكا عاضا 

ذا شاء أن يرفعها ثم تكون خالفة عىل فيكون ما شاء اهلل أن يكون ثم يرفعها إ

مناهج نبوة ثم سكت قال حبيب فلام قام عمر بن عبد العزيز وكان يزيد بن النعامن 



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  87َََ عجزاتَسي دَالم 
 

بن بشري يف صحابت  فكتب إلي  هبذا احلديث أذكر إياه فقلت إين ألرجو أن تكون 

د أمري املؤمنني يعني عمر بعد امللك العاض والربية فأدخل كتايب عىل عمر بن عب

 (62)(.العزيز فّس ب  وأعجب 

ثم يرفعها اهلل  ،تكون النبوة فيكم ما شاء اهلل أن تكون :وجاء يف حديث آخر

ثم يرفعها اهلل  ،ثم تكون خالفة عىل منهاج النبوة ما شاء اهلل أن تكون ،-تعاىل  -

 -ثم يرفعها اهلل  ،فتكون ما شاء اهلل أن تكون ،ثم تكون ملكا عاضا ،-تعاىل  -

تعاىل  -ثم يرفعها اهلل  ،ثم تكون ملكا جربية فيكون ما شاء اهلل أن يكون ،- تعاىل

 (61)(...ثم سكت .ة عىل منهاج نبوةثم تكون خالف ،-

َعنَفتحَمرصَوتمَذلكَبعدَوفاتهَملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب41َ)

 .إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القرياط :كام جاء يف احلديث التايل

فإذا رأيتم رجلني يقتتالن يف موضع  .ن لم ذمة ورمحافإ .فاستوصوا بأهلها خريا 

يتنازعان  .قال فمر بربيعة وعبد الرمحن ابني رشحبيل بن حسنة .لبنة فاخرج منها

 (63)(.فخرج منها .يف موضع لبنة

                                                   
 .249حمجة القرب للعراقي  :صحيح (62)

 .9326مشكاة املصابيح لأللباين  :إسناده صحيح (61)

 .1973رواه مسلم  :صحيح (63)



كني88َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

هو كون مارية  منهم. والصهر: ♠فالرحم: هو كون هاجر أم إسامعيل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصإبراهيم بن النبي الكريم  أمَّ 

 عماراًَبأنَالفئةَابلاغيةَستقتلهَملسو هيلع هللا ىلصانليبَ(ََخرب40َ)

تقتلك الفئة »: قال لعامر ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  :كام جاء يف احلديث التايل

 (67)«الباغية

معاوية  جيشكان يف جيش عَل يوم صفني، وقتل   ومعلوم أن عامًرا ؓ

 .سنة سبع وثالثني للهجرة النبوية من أهل الشام

من  ملسو هيلع هللا ىلص  معجزة ظاهرة لرسول اهلل قال النووي يف رشح  للحديث: " وفي

وأن الصحابة  ،وأّنم ُبغاة   ،وأن  يقتل  مسلمون ،أوج : منها أن عامًرا يموت قتيالً 

وكل هذا قد وقع مثل فلق  ،وغريها ،وأّنم يكونون فِرقتني: باغية ،يقاتِلون

إن هو إال وحي  ،طق عن الوىصىل اهلل وسلم عىل رسول  الذي ال ين ،الصبح

 (69)يوحى(

                                                   
 .1226رواه مسلم  :صحيح (67)

 . 8/72رشح اإلمام النووى لصحيح مسلم  (69)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  89َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 سيحدثَفَاملدينةَشديدَ َعنَجوع ََملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب42َ)

أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد ال  !يا أبا ذر :كام جاء يف احلديث التايل

أرأيت  ؟يا أبا ذر .تعفف ؟تستطيع أن تقوم من فراشك إىل مسجدك كيف تصنع

 ؟كيف تصنع –يعني القرب  –إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت في  بالعبد 

أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من  :يا أبا ذر .اصرب

 :قال ؟فإن ل أترك :قال .واغلق عليك بابك ،اقعد يف بيتك ؟الدماء كيف تصنع

إذا تشاركهم فيام هم  :قال ؟فآخذ سالحي :قال .فائت من كنت مع  فكن فيهم

طرف ردائك عىل ولكن إن خشيت أن يردعك شعاع السيف فألق من  ،في 

 (66)(.ويكون من أصحاب النار ،كي يبوء بإثم  وإثمك ،وجهك

، سنة ثامين عرشة من الجرة، يف زمن سيدنا ةوقد وقع ذلك يف عام الرماد

، واستمر تسعة أشهر، ومات في  خلق كثري، حتى استسقى عمر ؓ

 .بالناس عمر ؓ

 -الرمادة  قال عام أن عمر بن اخلطاب ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

بعدما اجتهد عمر يف إمداد األعراب باإلبل والقمح  ،وكانت سنة شديدة ملمة

اجعل  !مهللا :فقام عمر يدعو فقال -والزيت من األرياف كلها ِما جهدها ذلك 

                                                   
 .4822أللباين ل الامع الصغري وزيادات  صحيح :صحيح (66)



كني91َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

فقال حني نزل ب   ،فاستجاب اهلل ل  وللمسلمني ،رزقهم عىل رؤوس البال

يفرجها ما تركت أهل بيت من املسلمني لم فواهلل لو أن اهلل ل  ،احلمد هلل :الغيث

ء فلم يكن اثنان ُيلكان من الطعام  ،سعة إال أدخلت معهم أعدادهم من الفقرا

 (64)(.عىل ما يقيم الواحد

 عنَالفرقةَاملارقةَملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب43َ)

أي طائفة تاوزت حدود الرشع )مترق مارقة  :كام جاء يف احلديث التايل

 (68)(.يقتلها أوىل الطائفتني باحلق .املسلمني عند فرقة من ( ت  وتعدّ 

وهذه الفرقة هي اخلوارج، وقد ظهرت أثناء القتال بني عَل 

ومن  وهو عَلؓ  ،ما وقتلها أقرب الطائفتني إىل احلقومعاوية ؓ

فهذا احلديث شهادة بالغة بأن احلق مع عَلٍّ وأصحاب ، لقتالم ملارقي  مع .

ل م من أعالم وق   ،اخلوارج يف وقعة النهروان ال  القرطبي: ويف هذا احلديث ع 

 النبوة، حيث أخرب بام وقع قبل أن يقع.

                                                   
 .738صحيح األدب املفرد لأللباين  :صحيح (64)

 .2267صحيح مسلم  :صحيح (68)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  90َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 عنَحالََويسَالقرينَملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب44َ)

يستقري  ملا أقبل أهل اليمن جعل عمرؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

 :قالوا  ؟من أنتم :حتى أيت علي  قرن فقال ؟هل فيكم أحد من قرن :الرفاق فيقول

ما  :فقال ل  عمر ،فعرف  بالنعت ،فرفع عمر بزمام أو زمام أويس فناول  عمر .قرن

هل بك من  :قال .نعم :قال ؟هل كان لك والدة :قال .أنا أويس :قال ؟اسمك

دعوت اهلل تعاىل فأذهب  عني إال موضع الدرهم من رسيت  .نعم :قال ؟البياض

حق أن تستغفر يل أنت صاحب أنت أ :قال .استغفر يل :فقال ل  عمر .ألذكر ب  ريب

إن خري التابعني  :يقول ملسو هيلع هللا ىلصإين سمعت رسول اهلل  :فقال عمر ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

رجل يقال ل  أويس القرين ول  والدة وكان ب  بياض فدعا رب  فأذهب  عن  إال 

 (62)(.....فاستغفر ل  :موضع الدرهم يف رست  قال

وكان  .ول  والدة .سإن خري التابعني رجل يقال ل  أوي :وجاء يف حديث آخر

 (42)(.فمروه فليستغفر لكم .ب  بياض

و ل  والدة هو  ،أويس :رجل يقال ل  ،إن خري التابعني :وجاء يف حديث آخر

                                                   
 .724وة للوادعي الصحيح من دالئل النب :صحيح (62)

 . 1971صحيح مسلم  :صحيح (42)



كني92َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (42)(.فمروه فليستغفر لكم ،و كان ب  بياض ،لو أقسم عىل اهلل ألبره ،هبا بر

 عنَخروجَإحدىََزواجهََعَمجلَملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب45َ)

ليت شعري أيتكن  :لنسائ  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :التايل كام جاء يف احلديث

خترج فينبحها كالب احلوأب يقتل  (أي كثري وبر الوج )صاحبة المل األدبب 

 (41)(.عن يمينها وعن يسارها قتىل كثري ثم تنجو بعدما كادت

بلغت مياه بني عامر ليال نبحت  ،ملا أقبلت عائشة :وجاء يف حديث آخر

 ،ما أظنني إال أين راجعة :قالت .ماء احلوأب :قالوا  ؟هذا أي ماء :الكالب قالت

فيصلح اهلل عز  ،فرياك املسلمون ،بل تقدمني :فقال بعض القوم من كان معها

كيف  :قال لا ذات يوم - ملسو هيلع هللا ىلص -إن رسول اهلل  :قالت .وجل ذات بينهم

 (43)(.بإحداكن تنبح عليها كالب احلوأب

ا جهة البصة قبيل حني سارت عائشة ؓ ملسو هيلع هللا ىلصوقد حتققت نبوءت  

وقعة المل، فلام بلغت مياه بني عامر نبحت الكالب، فقالت: أي ماء هذا؟ 

: ماء احلوأب، قالت: ما أظنني إال أين راجعة. فقال لا الزبري: بل تقدمني،  قالوا

                                                   
 .1267صحيح الامع لأللباين  :صحيح (42)

 .891/  2السلسلة الصحيحة لأللباين  :صحيح (41)

 .2984الصحيح املسند الوادعي  :صحيح (43)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  93َََ عجزاتَسي دَالم 
 

قال يل  ملسو هيلع هللا ىلصفرياك املسلمون، فيصلح اهلل عز وجل بينهم، قالت: إن رسول اهلل 

تنبح عليها كالب احلوأب(( فتحقق ما أخربها ب  ذات يوم: ))كيف بإحداكن 

بعد وفات  بخمس وعرشين سنة، ليكون إنباؤه دليل صدق  وبرهان  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 نبوت .

 َنََهلَانلارَالر جلَاذليَسيكونَعنَملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب46َ)

رجل يقال ل  كركرة  ملسو هيلع هللا ىلصكان عىل ثقل النبي  :كام جاء يف احلديث التايل

فذهبوا ينظرون إلي  فوجدوا عباءة  .(هو يف النار) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  ،فامت

 (47)(.قد غلها

ََأنَ بَملسو هيلع هللا ىلصَرَانليبا(ََخب47)
 
َ وزَكَِنَ تهَستفتحَكَ ََ َ  ىرس 

إذ أتاه رجل فشكا إلي   ملسو هيلع هللا ىلصبينا أنا عند النبي  :كام جاء يف احلديث التايل

 :تقل .(هل رأيت احلرية ،يا عدي) :فقال ،ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل ،الفاقة

لرتين الظعينة ترحتل من  ،فإن طالت بك احلياة) :قال ،وقد أنبئت عليها ،ل أرها

 :قلت فيام بيني وبني نفِس -حتى تطوف بالكعبة ال ختاف أحدا إال اهلل  ،احلرية

ولئن  -فأين دعار طيء )الدعار هو اخلبث الشديد( الذين قد سعروا يف البالد 

                                                   
 .3247رواه البخاري  :صحيح (47)



كني94َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

كّسى بن ) :قال ؟كّسى بن هرمز :لتق .(طالت بك حياة لتفتحن كنوز كّسى

 ،لرتين الرجل خيرج ملء كف  من ذهب أو فضة ،ولئن طالت بك حياة ،هرمز

وليس بين   ،وليلقني اهلل أحدكم يوم يلقاه ،يطلب من يقبل  فال جيد أحدا يقبل  من 

 ،بىل :فيقول ؟ألم أبعث إليك رسوال فيبلغك :فيقولن ،وبين  ترمجان يرتجم ل 

فينظر عن يمين  فال  ،بىل :فيقول ؟أعطك ماال وولدا وأفضل عليك ألم :فيقول

سمعت النبي  :قال عدي .(وينظر عن يساره فال يرى إال جهنم ،يرى إال جهنم

قال  .(فبكلمة طيبة ،فمن ل جيد شق مترة ،اتقوا النار ولو بشق مترة) :يقول ملسو هيلع هللا ىلص

يت الظعينة ترحتل من احلرية حتى تطوف بالكعبة ال  :عدي  ،ختاف إال اهللفرأ

لرتون ما قال  ،ولئن طالت بكم احلياة ،وكنت فيمن افتتح كنوز كّسى بن هرمز

 (49)(ملسو هيلع هللا ىلصأبو القاسم 

إىلََنَاخلليفةََنَبعدهََبوَبكرَثمََملسو هيلع هللا ىلص(ََشارَانليب48َ)
 خالفةَالصديق إىلَقرصَعمر،َوكذلك

أي أمأل )أنزع منها  (أي يف املنام)بينام أنا عىل بئر  :كام جاء يف احلديث التايل

فنزع ذنوبا أو ذنوبني  ،فأخذ أبو بكر الدلو ،جاءين أبو بكر وعمر ،(املاء بالدلو

ثم  ،واهلل يغفر ل  ،(أي عىل مهل ورفق)ويف نزع  ضعف  ،(أي دلو أو دلوين)

                                                   
 .3929صحيح البخاري  :صحيح (49)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  95َََ عجزاتَسي دَالم 
 

أي الدلو العظيمة )فاستحالت يف يده غربا  ،أخذها ابن اخلطاب من يد أيب بكر

 ،(أي يعمل عمل )عبقريا من الناس يفري فري   فلم أر ،(التي تتخذ من جلد الثور

د اتساع األمصار)فنزع حتى رضب الناس بعطن   (46)(املرا

أبو بكر الصديق  ملسو هيلع هللا ىلصولقد صدق اهلل رسول  الرؤيا فتوىل اخلالفة من بعده 

وتوىل من بعده اخلالفة عمر بن  ،سنتني وثالثة أشهر وكانت مدة خالفت ؓ 

سنني وستة أشهر حيث قوي سلطان  وكانت مدة خالفت  عرش اخلطاب ؓ

اإلسالم وانترش يف مشارق األرض ومغارهبا ففتحت بالد الشام والعراق ومص 

وأرمينية وفارس حتى قيل إن الفتوحات يف عهد عمر بلغت ألفًا وستًا وثالثني 

 .مدينة بني فيها أربعة آالف مسجد

 بمواقيتَاحلجَملسو هيلع هللا ىلص(َإعالَه49َ)

 ،ألهل املدينة ذا احلليفة ملسو هيلع هللا ىلصقت رسول اهلل و :كام جاء يف احلديث التايل

 ،فهن لن ،وألهل اليمن يلملم ،وألهل نجد قرن املنازل ،وألهل الشأم الحفة

فمن كان دوّنن  ،ملن كان يريد احلج والعمرة ،وملن أتى عليهن من غري أهلهن
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كني96َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (44)(.وكذلك حتى أهل مكة ُيلون منها ،فمهل  من أهل 

 .كيلو مرت يقع يف شاملا 792ني مكة موضع بين  وب (ذا احلليفة)

كيلومرت، وهي  284موضع يف الشامل الغريب من مكة بين  وبينها  (الحفة)

كيلومرت، وقد صارت رابغ ميقات أهل  127قرية من رابغ، ورابغ بينها وبني مكة 

 .مص والشام ومن يمر عليها، بعد ذهاب معال ُجحفة

 .كيلومرت 27عرفات، بين  وبني مكة  جبل رشقي مكة يطل عىل (قرن املنازل)

 .كيلومرت 97جبل يقع جنوب مكة، بين  وبينها  (يلملم)

 .كيلومرت 27موضع يف الشامل الرشقي ملكة، بين  وبينها  (ذات عرق)

ل تكن هذه البالد قد فتحت كلها بعد، ثم  ،ذلك ملسو هيلع هللا ىلصوعندما قال النبي 

 .¶فاروق ت األيام وفتحت هذه البالد يف عهد الصديق والمرَّ 

 (َاإلخبارَعنَموتََيمونةَبنتَاحلارثَبرسف51)

ثقلت ميمونة بمكة وليس عندها من بني أختها  :كام جاء يف احلديث التايل

أخربين أين  ملسو هيلع هللا ىلصأخرجوين من مكة فإين ال أموت هبا إن رسول اهلل  :أحد فقالت

سول اهلل الشجرة التي بنى هبا ر ،فحملوها حتى أتوا هبا إىل رسف ،ال أموت بمكة
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كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  97َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (48)(▲حتتها يف موضع القبة فامتت  ملسو هيلع هللا ىلص

 لنَتقبلهَاألرضعنَالرجلَاذليََملسو هيلع هللا ىلصَانليبَإخبار(50َ)

وكان  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس أن رجال كان يكتب للنبي  :وذلك كام يف احلديث التايل

قد قرأ البقرة وآل عمران وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران عز فينا يعني عظم 

لي  غفورا رحيام فيكتب عليام حكيام فيقول ل  النبي يمَل ع ملسو هيلع هللا ىلصفكان رسول اهلل 

اكتب كذا وكذا فيقول أكتب كيف شئت ويمَل علي  عليام حكيام فيكتب  ملسو هيلع هللا ىلص

سميعا بصريا فيقول أكتب كيف شئت قال فارتد ذلك الرجل عن اإلسالم فلحق 

باملرشكني وقال أنا أعلمكم بمحمد وإين كنت ال أكتب إال ما شئت فامت ذلك 

إن األرض ال تقبل  قال أنس فحدثني أبو طلحة أن  أتى  ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي الرجل ف

األرض التي مات فيها ذلك الرجل فوجده منبوذا فقال أبو طلحة ما شأن ذلك 

را فلم تقبل  األرض  (42)(الرجل قالوا قد دفناه مرا

نيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران :وها هو احلديث اآلخر  ،كان رجل نصا

نيا ،ملسو هيلع هللا ىلصنبي فكان يكتب لل ما يدري حممد إال ما كتبت  :فكان يقول ،فعاد نصا

هذا فعل حممد  :فقالوا  ،فأصبح وقد لفظت  األرض ،فأمات  اهلل فدفنوه ،ل 

                                                   
 .697الصحيح من دالئل النبوة للوادعي  :صحيح (48)

 .174/  22مسند أمحد  :صحيح (42)



كني98َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

فأصبح  ،فحفروا ل  فأعمقوا  ،نبشوا عن صاحبنا فألقوه ،وأصحاب  ملا هرب منهم

نا ملا هرب نبشوا عن صاحب ،هذا فعل حممد وأصحاب  :فقالوا  ،وقد لفظت  األرض

فأصبح وقد لفظت   ،فحفروا ل  وأعمقوا ل  يف األرض ما استطاعوا  ،منهم فألقوه

 (82)(.أن  ليس من الناس فألقوه :فعلموا  ،األرض

 ملسو هيلع هللا ىلص(َاملسلمونَيفتحونَفارسَموقننيَخبربَالرسول52َ)

شاور الرمزان يف  أن عمر بن اخلطاب ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

أصبهان الرأس وفارس  :يا أمري املؤمنني :جان فقالأصبهان وفارس وآذربي

وإن قطعت  ،فإذا قطعت إحدى الناحني فالرأس بالناح ،وآذربيجان جناحان

فابدأ بأصبهان فدخل عمر بن اخلطاب املسجد فإذا هو  ،الرأس وقع الناحان

 :فقال .إين مستعملك :بالنعامن بن مقرن يصَل فانتظره حتى قَض صالت  فقال ل 

فإنك غاز فّسح  وبعث إىل أهل الكوفة أن  :قال .ا جابيا فال وأما غازيا فنعمأم

م ،واملغرية بن شعبة ،يمدوه ويلحقوا ب  وفيهم حذيفة بن اليامن  ،والزبري بن العوا

فأتاهم النعامن  ،وعبد اهلل ابن عمرو ،وعمرو بن معدي كرب ،واألشعث بن قيس

ن شعبة رسوال وملكهم ذو احلاجبني وبين  وبينهم ّنر فبعث إليهم املغرية ب

ما ترون أقعد لم يف هيئة احلرب أو يف هيئة امللك  :فاستشار أصحاب  فقال
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كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  99َََ عجزاتَسي دَالم 
 

فجلس يف هيئة امللك وهبجت  عىل رسيره ووضع التاج عىل رأس  وحول   ؟وهبجت 

فجاء املغرية بن شعبة فأخذ  ،سامطني عليهم ثياب الديباج والقرط واألسورة

فجعل يطعن   ،مح والرتس والناس حول  سامطني عىل بساط ل بضبعي  وبيده الر

إنكم يا معرش العرب أصابكم  :فقال ل  ذو احلاجبني ،برحم  فخرق  لكي يتطريوا

فتكلم املغرية  ،فإن شئتم مرناكم ورجعتم إىل بالدكم ،جوع شديد وجهد فخرجتم

وكان الناس  ،مليتةإنا كنا معرش العرب نأكل اليفة وا :فحمد اهلل وأثنى علي  وقال

 ،يطؤونا وال نطؤهم فابتعث اهلل منا رسوال يف رشف منا أوسطنا وأصدقنا حديثا

وإين ألرى  ،وقد وجدنا مجيع ما وعدنا حقا ،وإن  قد وعدنا أن ها هنا ستفتح علينا

فقالت يل  :فقال املغرية .ها هنا بزة وهيئة ما أرى من معي بذاهبني حتى يأخذوه

 ،ميزك فوثبت وثبة فجلست مع  عىل الّسير إذ وجدت غفلةنفِس لو مجعت جرا 

أرأيتم إن كنت أنا استحمقت فإن هذا ال يفعل  :فزجرين وجعلوا يثون  فقلت

إن شئتم قطعتم إلينا وإن شئتم  :فقال .وإنا ال نفعل هذا برسلكم إذا أتونا .بالرسل

تسلسلوا كل فقطعنا إليهم وصاففناهم ف ،بل نقطع إليكم :فقلت .قطعنا إليكم

مونا حتى أرسعوا فينا  :قال .ومخسة يف سلسلة حتى ال يفروا ،سبعة يف سلسلة فرا

إنك ذو مناقب وقد  :فقال ،إن القوم قد أرسعوا فينا فامحل :فقال املغرية للنعامن

إذا ل يقاتل أول  ملسو هيلع هللا ىلصولكني أنا شهدت رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصشهدت مع رسول اهلل 

يا  :فقال النعامن .وهتب الريح وينزل النص النهار أخر القتال حتى تزول الشمس



كني011َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

وأما الثانية  ،فأما الزة األوىل فليقض الرجل حاجت  ،أُيا الناس اهتز ثالث هزات

وأما الثالثة فإين حامل فامحلوا فإن قتل أحد فال  ،فلينظر الرجل يف سالح  وسيف 

فعزمت عىل  وإين داع اهلل بدعوة ،وإن قتلت فال تلووا عَل ،يلوي أحد عىل أحد

مهللا ارزق اليوم النعامن شهادة تنص  :فقال ،كل امر  منكم ملا أمن عليها

فكان أول  ،وهز لواءه ثالث مرات ثم محل ،وافتح عليهم فأمن القوم ،املسلمني

فكنا إذا قتلنا  ،وأعلمت مكان  ،فذكرت وصيت  فلم ألو علي  ،صيع ؓ

حلاجبني من بغلت  الشهباء فانشق رجال منهم شغل عنا أصحاب  يرجون  ووقع ذو ا

فأتيت النعامن وب  رمق فأتيت  بامء فجعلت أصب  عىل  ،بطن  وفتح اهلل عىل املسلمني

ما  :فقال .معقل بن يسار :فقلت ؟من هذا :وجه  أغسل الرتاب عن وجه  فقال

 ،اكتبوا بذلك إىل عمر .احلمد هلل :فتح اهلل عليهم فقال :فقلت ؟فعل الناس

فأتينا أم ولده فقلنا هل  :فقال ،  فاجتمع الناس إىل األشعث بن قيسوفاضت نفس

ت  فإذا في  :عهد إليك عهدا قالت إن قتل فالن  :ال إال سفيط ل  يف كتاب فقرأ

 (82)(ففالن وإن قتل فالن ففالن

 خيربَعثمانَبأنَهناكََنَسيقومَخبلعهَملسو هيلع هللا ىلص(َانليب53َ)َ

ل اهلل يقمصك قميصا فإن أرادوك يا عثامن إن  لع :كام جاء يف احلديث التايل

                                                   
 .932الصحيح من دالئل النبوة للوادعي  :صحيح (82)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  010َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (81)(عىل خلع  فال ختلع  لم

عن خالفت ، وأن ثمة  من يريد خلع   من هذه  ملسو هيلع هللا ىلصلقد أنبأه رسول اهلل 

فقتهم علي ، وكل ذلك من أخبار الغيب  ملسو هيلع هللا ىلصاخلالفة، فطلب من  النبي  عدم موا

 .ملسو هيلع هللا ىلصالصادقة الدالة عىل نبوت  

اخلالفة، فال تعزل نفسك  قال املباركفوري: "يعني إن قصدوا عزلك عن

ولذا احلديث فإن  ،عنها ألجلهم؛ لكونك عىل احلّق، وكوّنم عىل الباطل

ُ  حني حاُصوُه يوم الّدار ".  ؓعثامن   حتفة األحوذي ]ل يعزل نفس 

(22/234]) 

َ!فاكنَالرجلَكماَقالَانليبَ،(َإنماَاألعمالَباخلواتيم54)

 ،التقى هو واملرشكون فاقتتلوا  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل :كام جاء يف احلديث التايل

ويف أصحاب  ،ومال اآلخرون إىل عسكرهم ،إىل عسكره ملسو هيلع هللا ىلصفلام مال رسول اهلل 

 ،إال اتبعها يرضهبا بسيف  ،ال يدع لم شاذة وال فاذة ،رجل ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

أما إن  من ) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  ،ما أجزأ منا اليوم أحد كام أجزأ فالن :فقالوا 

ومعناه: أنا أصحب  يف خفية وأالزم  )أنا صاحب   :قال رجل من القومف .(أهل النار

                                                   
 .3429صحيح سنن الرتمذي لأللباين  :صحيح (81)



كني012َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

فخرج مع  كلام وقف وقف  :قال ،)من أهل النار ألنظر السبب الذي ب  يصري

 ،فاستعجل املوت ،فجرح الرجل جرحا شديدا :قال ،وإذا أرسع أرسع مع  ،مع 

ما طرف  ذباب السيف هو طرف  األسفل وأ)وذباب   ،فوضع نصل سيف  باألرض

فخرج الرجل إىل  ،ثم حتامل عىل سيف  فقتل نفس  ،بني ثديي  (األعىل فمقبض 

الرجل الذي  :قال .(وما ذاك) :قال ،أشهد أنك رسول اهلل :فقال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

فخرجت يف  ،أنا لكم ب  :فقلت ،فأعظم الناس ذلك ،ذكرت آنفا أن  من أهل النار

 ،فوضع نصل سيف  يف األرض ،وتفاستعجل امل ،ثم جرح جرحا شديدا ،طلب 

إن ) :عند ذلك ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  ،ثم حتامل علي  فقتل نفس  ،وذباب  بني ثديي 

وإن  ،وهو من من أهل النار ،فيام يبدو للناس ،الرجل ليعمل عمل أهل النة

 (83)(وهو من أهل النة ،فيام يبدو للناس ،الرجل ليعمل عمل أهل النار

َغزوَقريشعدمَمنيَب(َبرشَانليبَاملسل55)

لن تغزوكم قريش بعد عامكم  :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :كام جاء يف احلديث التايل

 ،فلم تغزهم قريش بعد ذلك وكان هو الذي يغزوها (87).هذا ولكنكم تغزوّنم

 .حتى فتح اهلل علي  مكة

                                                   
 .1828رواه البخاري  :صحيح (83)

 .197/  1سرية ابن هشام  :صحيح (87)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  013َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (َقتلَََيةَبنَخلف56)

زل عىل أمية فن :قال ،انطلق سعد بن معاذ معتمرا  :كام جاء يف احلديث التايل

 ،وكان أمية إذا انطلق إىل الشأم فمر باملدينة نزل عىل سعد ،بن خلف أيب صفوان

فبينا  ،انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت :فقال أمية لسعد

أنا  :فقال سعد ؟من هذا الذي يطوف بالكعبة :فقال ،سعد يطوف إذا أبو جهل

 :فقال ؟وقد آويتم حممد وأصحاب  ،بة آمناتطوف بالكع :فقال أبو جهل ،سعد

فإن  سيد  ،ال ترفع صوتك عىل أيب احلكم :فقال أمية لسعد ،فتالحيا بينهام ،نعم

واهلل لئن منعني أن أطوف بالبيت ألقطعن متجرك  :ثم قال سعد ،أهل الوادي

فغضب  ،وجعل يمسك  ،ال ترفع صوتك :قال فجعل أمية يقول لسعد .بالشام

 ؟إياي :قال ،يزعم أن  قاتلك ملسو هيلع هللا ىلصفإين سمعت حممدا  ،عنا عنكد :سعد فقال

ت  ،واهلل ما يكذب حممد إذا حدث :قال ،نعم :قال أما  :فقال ،فرجع إىل امرأ

زعم أن  سمع حممدا يزعم  :قال ؟وما قال :قالت ،تعلمني ما قال يل أخي اليثريب

 ،وجاء الصيخ ،درفلام خرجوا إىل ب :قال ،فواهلل ما يكذب حممد :قالت ،أن  قاتَل

فقال  ،فأراد أن ال خيرج :قال ،أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثريب :قالت ل  امرأت 

فقتل   ،فسار معهم ،إنك من أرشاف الوادي فّس يوما أو يومني :ل  أبو جهل



كني014َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (89)(اهلل.

 حلاقاًَبهَملسو هيلع هللا ىلصانليبََالسيدةَفاطمةَابنةَانليبََولََهلَ(57)

 ،ملسو هيلع هللا ىلصبلت فاطمة متيش كأن مشيتها ميش النبي أق :كام جاء يف احلديث التايل

ثم أرس إليها  ،ثم أجلسها عن يمين  أو عن شامل  .(مرحبا بابنتي) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي 

ما رأيت  :فقلت ،ثم أرس إليها حديثا فضحكت ؟ل تبكني :فقلت لا ،حديثا فبكت

 ما كنت ألفيش رسول اهلل :فقالت ،فسألتها عام قال ،كاليوم فرحا أقرب من حزن

إن جربيل كان يعارضني ) :أرس إيل :فقالت ،فسألتها ملسو هيلع هللا ىلصحتى قبض النبي  ،ملسو هيلع هللا ىلص

وإنك  ،وال أراه إال حرض أجَل ،وإن  عارضني العام مرتني ،القرآن كل سنة مرة

أو  ،أما ترضني أن تكوين سيدة أهل النة) :فقال ،فبكيت .(أول أهل بيتي حلاقا يب

 (86)(.فضحكت لذلك .(نساء املؤمنني

 لمدينةلالطاعونَبارَانليبَبعدمَدخولَإخ(58َ)

 ،ال يدخلها الطاعون ،عىل أنقاب املدينة مالئكة :كام جاء يف احلديث التايل

                                                   
 .3631صحيح البخاري  :صحيح (89)
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كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  015َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (84)(وال الدجال

 (ََاََخربَبهَعديَبنَحاتمَالطايئَوحتقق59)

إذ أتاه رجل فشكا إلي   ملسو هيلع هللا ىلصبينا أنا عند النبي  :كام جاء يف احلديث التايل

 :قلت .(هل رأيت احلرية ،يا عدي) :فقال ،ا قطع السبيلثم أتاه آخر فشك ،الفاقة

لرتين الظعينة ترحتل من  ،فإن طالت بك احلياة) :قال ،وقد أنبئت عليها ،ل أرها

 :قلت فيام بيني وبني نفِس -حتى تطوف بالكعبة ال ختاف أحدا إال اهلل  ،احلرية

اة لتفتحن كنوز ولئن طالت بك حي -فأين دعار طيء الذين قد سعروا يف البالد 

 ،ولئن طالت بك حياة ،كّسى بن هرمز) :قال ؟كّسى بن هرمز :قلت .(كّسى

يطلب من يقبل  فال جيد أحدا  ،لرتين الرجل خيرج ملء كف  من ذهب أو فضة

 ،وليس بين  وبين  ترمجان يرتجم ل  ،وليلقني اهلل أحدكم يوم يلقاه ،يقبل  من 

ألم أعطك ماال  :فيقول ،بىل :فيقول ؟ألم أبعث إليك رسوال فيبلغك :فيقولن

وينظر عن  ،فينظر عن يمين  فال يرى إال جهنم ،بىل :فيقول ؟وولدا وأفضل عليك

اتقوا النار ولو ) :يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت النبي  :قال عدي .(يساره فال يرى إال جهنم

يت الظعينة ترحتل  :قال عدي .(فبكلمة طيبة ،فمن ل جيد شق مترة ،بشق مترة فرأ

وكنت فيمن افتتح كنوز كّسى  ،ة حتى تطوف بالكعبة ال ختاف إال اهللمن احلري

                                                   
 .4233صحيح البخاري  :صحيح (84)



كني016َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (88)(ملسو هيلع هللا ىلصلرتون ما قال أبو القاسم  ،ولئن طالت بكم احلياة ،بن هرمز

 (َهيمنةَاألَةَاإلسالَيةََعَالعالم61)

يت مشارقها  .إن اهلل زوى يل األرض) :كام جاء يف احلديث التايل فرأ

 (82)(ا ما زوى يل منها.وإن أمتي سيبلغ ملكه .ومغارهبا

، قبل ّناية القرن الجري األول؛ ╚ وقد حدث هذا يف أيام الصحابة

حيث سيطر املسلمون عىل قارات العال الثالث: آسيا وأفريقيا وأوروبا، وزالت 

 إمرباطورتا الفرس والروم.

 ذرَالغفاريَ(َوفاةَالصحايبَالليلََيب60)

ت  ،حرضه املوت أن أبا ذر :كام جاء يف احلديث التايل  ،وهو بالربذة فبكت امرأ

وليس عندي ثوب يسع لك  ،أبكي فإن  ال يد يل بنفسك :فقالت ؟ما يبكيك :فقال

ليموتن رجل منكم بفالة  :يقول ملسو هيلع هللا ىلصفإن سمعت رسول اهلل  ،ال تبكي :قال ،كفنا

فكل من كان معي ذلك املجلس  :من األرض يشهده عصابة من املؤمنني قال

فراقبي  ،وقد أصبحت بالفالة أموت ،فلم يبق منهم غريي ،ريةمات يف مجاعة وق

                                                   
 . 3929رواه البخاري  :صحيح (88)
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كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  017َََ عجزاتَسي دَالم 
 

وأنى  :قالت .فإين واهلل ما كذبت وال كذبت ،فإنك سوف ترين ما أقول ،الطريق

فبينا هي كذلك إذ هي بالقوم  :قال .راقبي الطريق :قال ؟وقد انقطع احلاج ،ذلك

 ؟ما لك :فقالوا فأقبل القوم حتى وقفوا عليها  ،ختب هبم رواحلهم كأّنم الرخم

 ،أبو ذر :قالت ؟ومن هو :قالوا  ؟امرؤ من املسلمني تكفنوه وتؤجروا في  :فقالت

 ،أبرشوا :فقال ،ففدوه بآبائهم وأمهاهتم ووضعوا سياطهم يف نحورها يبتدرون 

ثم أصبحت اليوم حيث  :فيكم ما قال ملسو هيلع هللا ىلصفإنكم النفر الذين قال رسول اهلل 

فأنشدكم باهلل ال يكفني  ،سع كفني ل أكفن إال في ولو أن يل ثوبا من ثيايب ي ،ترون

رجل منكم كان عريفا أو أمريا أو بريدا فكل القوم قد نال من ذلك شيئا إال فتى 

ثوبان يف عيبتي من غزل أمي  ،أنا صاحبك :وكان مع القوم قال ،من األنصار

 (22)(أنت صاحبي :قال .وثويب هذين اللذين عَلّ 

                                                   
 .284/  7رواه املنذري يف الرتغيب والرتهيب  :صحيح (22)



كني018َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

ي   ب 
 اسمن  الب َّ  ملسو هيلع هللا ىلصعصمة  الي 

 َنَانلاسَ(َواللَيعصمك62)

وهو يعيش بني الناس  ملسو هيلع هللا ىلص حيث مرت سنوات وسنوات عىل حياة النبي

ويقيض حاجة  ،ويتبع املوتى ،ويزور املرىض ،يأكل ويرشب وينام ويصَل ويارب

ديب ال يكن ُمتبئ ،كل حمتاج  أو يتبع  حرس أينام حلَّ  ،يف رسداب من الّسا

نفقد باءت مجي ،ورغم هذا ،وارحتل وهذا من  ،ع حماوالت قتل  بالفشل واخلّسا

بِّك   :كام قال تعاىل ،كفاية اهلل عز وجل ل  ي ك  ِمن رَّ ا ُأنِزل  إِل  لِّغ  م  ُسوُل ب  ُيُّ ا الرَّ ا أ  }ي 

ت ُ   ال  ت  ِرس  غ  لَّ ام  ب  ل  ف  ع  ف    ت 
إِن لَّ ِصُمك  ِمن  النَّاسِ و  ع  اَّلّلُ ي  ق   و  م  إِنَّ اَّلّل  ال  ُي  ِدي ال  و 

ِرين  
افِ  64املائدة{ال ك 

 جالسَََاَهاَوالَتراهَملسو هيلع هللا ىلصَ(َانليب63)

ة أيب لب  ؛{تبت يدا أيب لب}ملا نزلت  :كام جاء يف احلديث التايل جاءت امرأ

ة بذيئة !يا رسول اهلل :فلام رآها أبو بكر قال ،ومع  أبو بكر ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبي   ،إّنا امرأ

إن  !يا أبا بكر :فجاءت فقالت .تراينإّنا لن  :قال !فلو قمت ،وأخاف أن تؤذيك

 ،أنت عندي مصدق :قالت ،وما يقول الشعر ،ال :قال ،صاحبك هجاين

ل يزل ملك يسرتين منها  ،ال :قال !؟ل ترك !يا رسول اهلل :فقلت ،وانصفت



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  019َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (21)(بجناحي 

ًََملسو هيلع هللا ىلص(َتقدمََبوَجهلَيلطأَانليب64َ)  ثمَرجعَخائفا

 ؟هل يعفر حممد وجه  بني أظهركم :جهلقال أبو  :كام جاء يف احلديث التايل

أو  .لئن رأيت  يفعل ذلك ألطأن عىل رقبت  !والالت والعزى :فقال .نعم :قال فقيل

زعم ليطأ عىل  .وهو يصَل ملسو هيلع هللا ىلصقال فأتى رسول اهلل  .ألعفرن وجه  يف الرتاب

أي رجع يميش )من  إال وهو ينكص عىل عقبي   (أي بغتهم)قال فام فجئهم  .رقبت 

إن بيني وبين  خلندقا من نار  :فقال ؟مالك :قال فقيل ل  .ويتقي بيدي  (ئ إىل ورا

" لو دنا مني الختطفت  املالئكة عضوا  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  .وهوال وأجنحة

-أو يشء بلغ   ،ال ندري يف حديث أيب هريرة -قال فأنزل اهلل عز وجل  .عضوا "

ربك الرجعى* أرأيت الذي كال إن اإلنسان ليطغى* أن رآه استغنى* إن إىل } :

ينهى* عبدا إذا صىل* أرأيت إن كان عىل الدى* أو أمر بالتقوى* أرأيت إن 

* ألم يعلم بأن اهلل يرى* كال لئن ل ينت  لنسفعا  (يعني أبا جهل)كذب وتوىل 

 26] {بالناصية* ناصية كاذبة خاطئة* فليدع نادي * سندع الزبانية* كال ال تطع 

وزاد ابن عبد  .وأمره بام أمره ب  :زاد عبيد اهلل يف حديث  قال .[22 - 6/ العلق / 

                                                   
رد  األلباين :صحيح (21)  .2461يف صحيح املوا



كني001َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (23)(.يعني قوم  .فليدع نادي  :األعىل

فهذه معجزة عظيمة رآها عدو اإلسالم أبو جهل، فقد رأى أجنحة مالئكة 

ُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل وهي حتمي النبي  وأيقن بأن اهلل محاه بجنده وعون ، لكن منع  الِكرب 

عليها من اإلذعان للحق واالنقياد ل ، فحال  وحال غرِيه  وحُب الزعامة واحلرُص 

 }من املرشكني كام قال اهلل: 
ِ
ني  بِآي اِت اَّلّل

ِ ِ
امل ل ِكنَّ الظَّ ُبون ك  و  ذِّ ُم  ال  ُيك  ِإّنَّ ف 

ُدون    [33: األنعام] {جي  ح 

 (َداعََعَرساقةَفارتطمتَبهَفرسه65)

فاشرتى من   ، أيب يف منزل إىل جاء أبو بكرؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

وخرج أيب ينتقد  ،فحملت  مع  :قال ،ابعث ابنك يمل  معي :فقال لعازب ،رحال

حدثني كيف صنعتام حني رسيت مع رسول اهلل  ،يا أبا بكر :فقال ل  أيب ،ثمن 

حتى قام قائم الظهرية وخال الطريق ال  ،أرسينا ليلتنا ومن الغد ،نعم :قال ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ،فنزلنا عنده ،ل تأت علي  الشمس ،فعت لنا صخرة طويلة لا ظلفر ،يمر في  أحد

نم يا  :وقلت ،وبسطت في  فروة ،مكانا بيدي ينام علي  ملسو هيلع هللا ىلصوسويت للنبي 

فإذا أنا براع  ،فنام وخرجت أنفض ما حول  ،رسول اهلل وأنا أنفض لك ما حولك

 ،يا غالم ملن أنت :فقلت ،يريد منها مثل الذي أردنا ،مقبل بغنم  إىل الصخرة

                                                   
 .1424رواه مسلم  :صحيح (23)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  000َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 :قلت ،نعم :قال ؟أيف غنمك لبن :قلت ،لرجل من أهل املدينة أو مكة :فقال

انفض الرضع من الرتاب والشعر  :فقلت ،فأخذ شاة ،نعم :قال ،أفتحلب

يت الرباء يرضب إحدى يدي  عىل األخرى ينفض :قال ،والقذى فحلب يف  ،فرأ

 ،يرشب ويتوضأ ،نهايرتوي م ملسو هيلع هللا ىلصومعي إداوة محلتها للنبي  ،قعب كثبة من لبن

فقت  حني استيقظ ،فكرهت أن أوقظ  ملسو هيلع هللا ىلصفأتيت النبي  فصببت من املاء عىل  ،فوا

ثم  ،فرشب حتى رضيت :قال ،ارشب يا رسول اهلل :فقلت ،اللبن حتى برد أسفل 

واتبعنا  ،فارحتلنا بعد ما مالت الشمس :قال ،بىل :قلت .(ألم يأن الرحيل) :قال

قة بن مالك فدعا  .(ال حتزن إن اهلل معنا) :فقال ،يا رسول اهلل أتينا :فقلت ،رسا

يف جلد من األرض  -أرى  -فارتطمت ب  فرس  إىل بطنها  ملسو هيلع هللا ىلصعلي  رسول اهلل 

فاهلل لكام أن أرد عنكام  ،فادعوا يل ،إين أراكام قد دعومتا عَل :فقال -شك زهري  -

 ،كم ما هناكفيت :فجعل ال يلقى أحدا إال قال ،فنجا ملسو هيلع هللا ىلصفدعا ل  النبي  ،الطلب

 (27)(.ووىف لنا :قال ،فال يلقى أحدا إال رده

 ملسو هيلع هللا ىلصنَعليهماَثيابَبيضَيقاتالنَعنَانليبَرجال(66َ)

عن  ،لقد رأيت يوم أحد قال سعد بن أيب وقاص: :كام جاء يف احلديث التايل

يقاتالن عن  كأشد  .رجلني عليهام ثياب بيض ،وعن يساره ملسو هيلع هللا ىلصيمني رسول اهلل 
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كني002َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 .جربيل وميكائيل :والرجلني ها (29)(.بل وال بعدما رأيتهام ق .القتال

 ملسو هيلع هللا ىلص(َردَالسيفَإىلَماكنهَبعدَاَحاولَقتلَانليب67َ)

أن  غزا مع النبي  :ا╚عن جابر بن عبد اهلل  :كام جاء يف احلديث التايل

فتفرق  ،(أي كل شجرة فيها شوك)فأدركتهم القائلة يف واد كثري العضاه  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ،حتت شجرة فعلق هبا سيف  ملسو هيلع هللا ىلصفنزل النبي  ،شجرالناس يف العضاه يستظلون بال

إن هذا اخرتط ) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ،فاستيقظ وعنده رجل وهو ال يشعر ب  ،ثم نام

أي رده )فشام السيف  ،اهلل :قلت ؟من يمنعك :، فقال(أي سل  من غمده)سيفي 

 (26)(.ثم ل يعاقب  .(فها هو ذا جالس ،(يف غمده

 ملسو هيلع هللا ىلصمنها: ثبات النبي  ملسو هيلع هللا ىلصىل نبوة النبي ففي هذا احلديث دالئل ُمتلفة ع

عن الرجل مع  ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك عفُو النبي  ،بتأييد اهلل ل ، ثم محايُة اهلل ل  من القتل

رفض  لإلسالم، وما ذلك إال خلق من أخالق النبوة، وإال فمن يصنع ذلك مع 

 ؟غريم  وعدوه الذي كاد أن يقتل 

                                                   
 .1326رواه مسلم  :صحيح (29)

 .1223رواه البخاري  :صحيح (26)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  003َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (َرَاهمَبقبضةَترابَفشكواَالقذى68)

انكشف املسلمون قال:  عن يزيد بن عامر ؓ :ديث التايلكام جاء يف احل

قبضة من األرض فرمى هبا  ملسو هيلع هللا ىلصيوم حنني فتبعتهم الكفار فأخذ رسول اهلل 

وجوههم وقال ارجعوا شاهت الوجوه فام منا من أحد يلقى أخاه إال وهو يشكو 

 (24)(.القذى ويمسح عيني 

 ملسو هيلع هللا ىلص(َسقطَالسيفََنَيدهَبعدََنََرادَقتلَانليب69َ)

قاتل رسول  قال: عن جابر بن عبد اهلل ؓ : جاء يف احلديث التايلكام

غورث بن احلارث حتى  :فجاء رجل منهم يقال ل  ،حمارب بن خصفة ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

فسقط  ،اهلل :قال ؟من يمنعك مني :فقال ،بالسيف ملسو هيلع هللا ىلصقام عىل رسول اهلل 

قال كن خري  ؟ومن يمنعك مني :فقال ملسو هيلع هللا ىلصفأخذه رسول اهلل  ،السيف من يده

ولكني أعاهدك أال  ،ال :قال ؟أتشهد أن ال إهل إال اهلل وأين رسول اهلل :قال .آخذ

جئتكم من  :فأتى قوم  فقال ،فخىل سبيل  .أقاتلك وال أكون مع قوم يقاتلونك

فكان  ،صالة اخلوف ملسو هيلع هللا ىلصفلام حرضت الصالة صىل رسول اهلل  .عند خري الناس

فصىل  .ملسو هيلع هللا ىلصع رسول اهلل وطائفة صلوا م ،طائفة بإزاء العدو :الناس طائفتني

                                                   
 .289/  6ممع الزوائد للهيثمي  :صحيح (24)



كني004َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

فكانوا مكان الطائفة الذين كانوا بإزاء  ،وانصفوا  ،بالطائفة الذين مع  ركعتني

 ،ركعتني ملسو هيلع هللا ىلصثم انصف الذين كانوا بإزاء العدو فصلوا مع رسول اهلل  ،العدو

 (28)(وللقوم ركعتني ركعتني ،أربع ركعات ملسو هيلع هللا ىلصفكان لرسول اهلل 

 (َغوصَرجيلَفرسَرساقةَفَاألرض71)

قة بن مالك يقول :جاء يف احلديث التايل كام جاءنا رسل كفار  :عن رسا

ملن قتل  أو  ،دية كل واحد منهام ،وأيب بكر ملسو هيلع هللا ىلصجيعلون يف رسول اهلل  ،قريش

حتى قام  ،أقبل رجل منهم ،فبينام أنا جالس يف ملس من مالس بني مدلج ،أرسه

قة ،علينا ونحن جلوس أراها  ،بالساحل إين قد رأيت آنفا أسودة :فقال يا رسا

قة ،حممدا وأصحاب  ولكنك  ،إّنم ليسوا هبم :فقلت ل  ،فعرفت أّنم هم :قال رسا

 ،ثم قمت فدخلت ،ثم لبثت يف املجلس ساعة ،انطلقوا بأعيينا ،رأيت فالنا وفالنا

 ،فتحبسها عَل ،(أي التل)فأمرت جاريتي أن خترج بفريس وهي من وراء أكمة 

وخفضت  ،فحططت بزج  األرض ،ر البيتفخرجت ب  من ظه ،وأخذت رحمي

فعثرت يب  ،حتى دنوت منهم ،فرفعتها تقرب يب ،حتى أتيت فريس فركبتها ،عالي 

فاستخرجت منها األزالم  ،فقمت فأهويت يدي إىل كنانتي ،فخررت عنها ،فريس

وعصيت  ،فركبت فريس ،فخرج الذي أكره ،أرضهم أم ال :فاستقسمت هبا

                                                   
 .342/  13مسند أمحد بتحقيق األرنؤوط  :صحيح (28)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  005َََ عجزاتَسي دَالم 
 

وأبو بكر  ،وهو ال يلتفت ملسو هيلع هللا ىلصعت قراءة رسول اهلل تقرب يب حتى سم ،األزالم

 ،فخررت عنها ،حتى بلغتا الركبتني ،ساخت يدا فريس يف األرض ،يكثر االلتفات

إذا ألثر يدُيا عثان  ،فلام استوت قائمة ،فلم تكد خترج يدُيا ،ثم زجرهتا فنهضت

فخرج الذي  ،فاستقسمت باألزالم ،ساطع يف السامء مثل الدخان (أي دخان)

ووقع يف نفِس حني  ،فركبت فريس حتى جئتهم ،فناديتهم باألمان فوقفوا  ،أكره

إن  :فقلت ل  .ملسو هيلع هللا ىلصأن سيظهر أمر رسول اهلل  ،لقيت ما لقيت من احلبس عنهم

وعرضوا عليهم  ،وأخربهتم أخبار ما يريد الناس هبم ،قومك قد جعلوا فيك الدية

د واملتاع فسألت  أن يكتب يل  .(أخف عنا) :لإال أن قا ،فلم يرزآين ول يسأالين ،الزا

ثم  ،(أي جلد مدبوغ)فأمر عامر بن فهرية فكتب يف رقعة من أديم  ،كتاب أمن

 (22)(.ملسو هيلع هللا ىلصمَض رسول اهلل 

 (َقبضةَترابََنَيدهَشاهتَالوجوه70) 

 ملسو هيلع هللا ىلصغزونا مع رسول اهلل سلمة بن األكوع قال:  :كام جاء يف احلديث التايل

فأمي   .فاستقبلني رجل من العدو .فأعلو ثنية .فلام واجهنا العدو تقدمت .حنينا

ونظرت إىل القوم فإذا هم قد طلعوا من  .فلام دريت ما صنع .فتوارى عني .بسهم

وأرجع  .ملسو هيلع هللا ىلصفوىل صحابة النبي  .ملسو هيلع هللا ىلصفالتقوا هم وصحابة النبي  .ثنية أخرى

                                                   
 .3226رواه البخاري  :صحيح (22)



كني006َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 .فاستطلق إزاري .مرتديا باألخرى .متزرا بإحداها .وعىل بردتان .منهزما

 .وهو عىل بغلت  الشهباء .منهزما ،ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسول اهلل  ،ومررت .مجيعافجمعتهام 

نزل  ملسو هيلع هللا ىلصفلام غشوا رسول اهلل  (لقد رأى ابن األكوع فزعا) ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل 

فقال  .ثم استقبل ب  وجوههم .ثم قبض قبضة من تراب من األرض ،عن البغلة

با (شاهت الوجوه)  .بتلك القبضة ،فام خلف اهلل منهم إنسانا إال مأل عيني  ترا

غنائمهم بني  ملسو هيلع هللا ىلصوقسم رسول اهلل  .فهزمهم اهلل عز وجل .فولوا مدبرين

 (222)(.املسلمني

                                                   
 .2444رواه مسلم  :صحيح (222)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  007َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 
ُم

 
َّ ـة  الي  دعي  ة  إلأ  اب  ج 

إت  إست  ـز  ج 
ع

ؤيَّ  ة  ب  َّ   

 هَللويلدَوسلمةَوعياشئ(َاستجابةَداع72)

كان ال يقنت  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  عن أيب هريرة: :كام جاء يف احلديث التايل

 إذا دعا لقوم أو دعا عىل قوم وأن  قنت مرة بعد الركوع فقال يف صالة الفجر إال

مهللا قال ابن املثنى مهللا نج الوليد بن الوليد ول يقل ذلك عمرو مهللا أنج 

سلمة بن هشام وعياش بن أيب ربيعة واملستضعفني من املؤمنني واملسلمني من 

قال فابتلوا  أهل مكة مهللا اشدد وطأتك عىل مرض وخذهم بسنني كسني يوسف

 (222)(بالوع حتى أكلوا العلهز قال عباد فقلت للقاسم ما العلهز قال الدم بالوبر

 ملسو هيلع هللا ىلص(ََطيبَرحياًََنَنسائهَبداعءَانليب73َ)

ة عتبة بن فرقد السلمي ريض  :كام جاء يف احلديث التايل عن أم عاصم امرأ

ة منا تتهد  : كنا عند عتبة بن فرقد أربع نسوة فكانت كلاهلل تعاىل عن  قالت امرأ

يف الطيب لتكون أطيب ريا من صاحبتها وكان عتبة ال يمس طيبا إال أن يمس 

دهنا يمس ب  حليت  وهو مع ذلك أطيب ريا منا وكان إذا خرج إىل الناس قال 

 ؟ما رأينا أطيب ريا ما شممنا ريا أطيب من ريح عتبة فسألت  عن ذلك :الناس

                                                   
 ، 332/  2هتذيب اآلثار للطربي  :صحيح (222)



كني008َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 :فقال ؟الطيب وألنت أطيب منا ريا فمم ذاكإنا لنجتهد يف  :فقلت ل  يوما

فأتيت  فشكوت إلي  ذلك فأمرين أن  ملسو هيلع هللا ىلصأخذين الرشى عىل عهد رسول اهلل 

أتجرد فتجردت وقعدت بني يدي  وجعلت وألقيت ثويب عىل فرجي فنفث يف يده 

 (221)(ومسح ظهري وبطني بيده فعبق يب هذا الطيب من يومئذ

 هتدت(َامهللَاهدََمََيبَهريرةَفا74)

كنت أدعو أمي إىل  قال: عن أيب هريرة ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

 .ما أكره ملسو هيلع هللا ىلصفدعوهتا يوما فأسمعتني يف رسول اهلل  .اإلسالم وهي مرشكة

إين كنت أدعو أمي إىل  !يا رسول اهلل :قلت .وأنا أبكي ملسو هيلع هللا ىلصفأتيت رسول اهلل 

فادع اهلل أن ُيدي أم  .فدعوهتا اليوم فأسمعتني فيك ما أكره .اإلسالم فتأبى عَل

اهد أم أيب هريرة " فخرجت مستبرشا  !" مهللا ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  .أيب هريرة

فسمعت أمي  .فإذا هو ماف .فلام جئت فصت إىل الباب .ملسو هيلع هللا ىلصبدعوة نبي اهلل 

قال  .وسمعت خضخضة املاء !يا أبا هريرة !مكانك :فقالت .خشف قدمي

يا أبا  :ثم قالت .ففتحت الباب .فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن مخارها

قال فرجعت إىل  .وأشهد أن حممدا عبده ورسول  ،أشهد أن ال إهل إال اهلل !هريرة

أبرش قد  !يا رسول اهلل :قال قلت .فأتيت  وأنا أبكي من الفرح ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

                                                   
 .1722رواه مسلم  :صحيح (221)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  009َََ عجزاتَسي دَالم 
 

قال  .فحمد اهلل وأثنى علي  وقال خريا  .استجاب اهلل دعوتك وهدى أم أيب هريرة

 .ويببهم إلينا ،ادع اهلل أن يببني أنا وأمي إىل عبادة املؤمنني !رسول اهلليا  :قلت

وأم  إىل  -يعني أبا هريرة  -حبب عبيدك هذا  !" مهللا ملسو هيلع هللا ىلصقال فقال رسول اهلل 

إال  ،وال يراين ،وحبب إليهم املؤمنني " فام خلق مؤمن يسمع يب .عبادك املؤمنني

  .أحبني

َ(َامهللَاهدَثقيفا75)

فادع اهلل  ،أحرقتنا نبال ثقيف !يا رسول اهلل :قالوا  :ء يف احلديث التايلكام جا

 (223)(مهللا اهد ثقيفا :فقال .عليهم

عانى كثرياً من قبائل العرب من  ملسو هيلع هللا ىلصبالرغم من أن الرسول  !سبحان اهلل

حتى رأى الناس  .وكان من بني هذه القبائل " ثقيف " التي آذت  كثرياً  ،حول مكة

وقد استجاب اهلل تعاىل دعاء نبي  وجاءت  ،. ومع ذلك دعا لم.همأن  سيدعو علي

 .ثقيف وأسلمت

 (َامهللَسلمهمَوغنمهم76)

 ملسو هيلع هللا ىلصأنشأ رسول اهلل  قال: عن أيب أمامةؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

                                                   
 .3271رواه الرتمذي  :صحيح (223)



كني021َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

مهللا سلمهم  :فقال ،يا رسول اهلل ادع اهلل يل بالشهادة :غزوة فأتيت  فقلت

يا رسول اهلل  :فقلت ،ثم أنشأ غزوا ثالثا فأتيت  :قال .فسلمنا وغنمنا :وغنمهم قال

إين أتيتك مرتني قبل مريت هذه فسألتك أن تدعو اهلل يل بالشهادة فدعوت اهلل عز 

 .فسلمنا وغنمنا يا رسول اهلل فادع اهلل يل بالشهادة ،وجل أن يسلمنا ويغنمنا

يا رسول اهلل  :فقلتثم أتيت   .فسلمنا وغنمنا :قال ،مهللا سلمهم وغنمهم :فقال

فام رؤي أبو أمامة وال  :قال .عليك بالصوم فإن  ال مثل ل  :قال .مرين بعمل

ت  وال خادم  إال صياما فكان إذا رؤي يف دارهم دخان بالنهار قيل  :قال .امرأ

يا  :ثم أتيت  فقلت ،فلبث بذلك ما شاء اهلل :قال .نزل هبم نازل ،اعرتاهم ضيف

يا رسول اهلل  ،يام فأرجو أن يكون قد بارك اهلل لنا في رسول اهلل أمرتنا بالص

اعلم أنك لن تسجد هلل سجدة إال رفع اهلل لك هبا درجة  :قال .فمرين بعمل آخر

 (227)(وحط عنك هبا خطيئة

 وادلهَنَ يَ سددَجابرَدَ َملسو هيلع هللا ىلص(َبربكةَداعءَانليب77َ)

 :ملسو هيلع هللا ىلصأخرب النبي  ¶ حيث جابر بن عبد اهلل :كام جاء يف احلديث التايل

 ملسو هيلع هللا ىلصفأتيت رسول اهلل  ،فاشتد الغرماء يف حقوقهم ،أن أباه قتل يوم أحد شهيدا

فلم يعطهم رسول اهلل  ،فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويللوا أيب فأبوا  ،فكلمت 

                                                   
 .143الصحيح من دالئل النبوة للوادعي  :صحيح (227)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  020َََ عجزاتَسي دَالم 
 

فغدا علينا حني  .(سأغدو عليك) :ولكن قال ،حائطي ول يكّسه لم ملسو هيلع هللا ىلص

وبقي  ،ا فقضيتهم حقوقهمفجددهت ،فطاف يف النخل ودعا يف ثمره بالربكة ،أصبح

فقال  ،وهو جالس فأخربت  بذلك ملسو هيلع هللا ىلصثم جئت رسول اهلل  ،لنا من ثمرها بقية

قد  ؟أال يكون :فقال .(عمر يا –وهو جالس  -اسمع ) :لعمر ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 (229)(.واهلل إنك لرسول اهلل ،علمنا أنك رسول اهلل

 (َبربكةَداعءَانليبَلمَينقبضَوجههَحىتََات78)

فمسح بيده  :ادن مني قال :ملسو هيلع هللا ىلصقال يل رسول اهلل  : احلديث التايلكام جاء يف

وما  ،فبلغ بضعا ومائة سنة :مهللا مجل  وأدم مجال  قال :ثم قال ،عىل رأيس وحليتي

ول ينقبض وجه  حتى  ،يف حليت  بياض إال نبذ يسري ولقد كان منبسط الوج 

 (226)(.مات

 ألنسَبنََالكَملسو هيلع هللا ىلص(َبركةَداعءَانليب79َ)

، أم أنس إىل جاءت يب أمي عن أنس بن مالك قال: :جاء يف احلديث التايلكام 

يا رسول  :فقالت .وقد أزرتني بنصف مخارها وردتني بنصف  .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

                                                   
 .1622صحيح رواه البخاري  (229)

 .122/  6رواه البيهقي يف دالئل النبوة  :صحيح (226)



كني022َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

أكثر مال   !فقال " مهللا .فادع اهلل ل  .أتيتك ب  خيدمك .ابني ،هذا أنيس !اهلل

وولد ولدي ليتعادون عىل  وإن ولدي .إن مايل لكثري !فواهلل :قال أنس .وولده "

 (224)(.اليوم ،نحو املائة

قال خدم  عرش  ملسو هيلع هللا ىلصقلت أليب العالية سمع أنس من النبي  :وكام جاء هنا

وكان ل  بستان يمل يف السنة الفاكهة مرتني وكان فيها  ملسو هيلع هللا ىلصسنني ودعا ل  النبي 

 (228).ريان جيد من  ريح املسك

مهللا أكثر مال  وولده  فقال ملسو هيلع هللا ىلصدعا يل رسول اهلل  :وجاء يف حديث آخر

وأطل حيات  فأكثر اهلل عز وجل مايل حتى إن كرما يل يمل مرتني وولد لصلبي 

 (222)(مئة وستة أوالد

 لعبدَالرمحنَبنَعوفَملسو هيلع هللا ىلص(َبركةَداعءَانليب81َ)

عىل عبد الرمحن بن عوف أثر  ملسو هيلع هللا ىلصرأى النبي  :كام جاء يف احلديث التايل

ة من ذهب :قال :قال .(أو م  ،مهيم) :فقال ،صفرة ة عىل وزن نوا  ،تزوجت امرأ

                                                   
 .1782رواه مسلم  :صحيح (224)

 .3833رواه الرتمذي يف سنن   :صحيح (228)

 .2228/  1رواه ابن عساكر يف معجم الشيوخ  :صحيح (222)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  023َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (222)(أول ولو بشاة ،بارك اهلل لك) :فقال

ففتحت لعبد الرمحن أبواب الرزق ومّن  ،بالربكة ملسو هيلع هللا ىلص فعندما دعا ل  النبُي 

 .وكان حني قدم املدينة فقرياً ال يملك شيئاً  ،اهلل علي  بربكات من السامء واألرض

فآخى النبي  ،بد الرمحن بن عوف املدينةقدم ع :وهذا ما جاء يف احلديث التايل

 :فقال لعبد الرمحن ،وكان سعد ذا غنى ،بين  وبني سعد بن ربيع األنصاري ملسو هيلع هللا ىلص

دلوين عىل  ،بارك اهلل لك يف أهلك ومالك :قال ،أقاسمك مايل نصفني وأزوجك

أو  ،فأتى ب  أهل منزل  فمكثنا يسريا  ،فام رجع حتى استفضل أقطا وسمنا ،السوق

يا  :قال .(مهيم) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال ل  النبي  ،فجاء وعلي  ورض من صفرة ،هللما شاء ا

ة من  :قال .(وما سقت إليها) :قال ،رسول اهلل تزوجت امرأة من األنصار نوا

ة من ذهب ،ذهب  (222)(أول ولو بشاة) :قال ،أو وزن نوا

سَحنظلةَبنَحذيم80)  (َبركةَداعءَانليبَومسحهََعََر

فقال إن يل  ملسو هيلع هللا ىلص فدنا يب إىل النبي :.. قال حنظلة.) :كام جاء يف احلديث التايل

بارك  :فادع اهلل ل  فسمح رأس  وقال .بنني ذوي حلى ودون ذلك وإن ذا أصغرهم

                                                   
 .6386رواه البخاري  :صحيح (222)

 .1272صحيح رواه البخاري  (222)



كني024َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

رم وجه   :اهلل فيك أو بورك فيك قال ذيال فلقد رأيت حنظلة يؤيت باإلنسان الوا

رمة الرضع ه عىل رأس  بسم اهلل ويضع يد :فيتفل عىل يدي  ويقول ،أو البهيمة الوا

فيذهب  :فيمسح  علي  وقال ذيال ملسو هيلع هللا ىلص عىل موضع كف رسول اهلل :ويقول

 (221)(الورم

 زيدَاألنصاريَ(َبركةَمسحَيدَانليبََعَوجهََيب82)

يده عىل وجهي ودعا يل  ملسو هيلع هللا ىلصمسح رسول اهلل ) :كام جاء يف احلديث التايل

 (223)(قال عزرة إن  عاش مائة وعرشين سنة وليس يف رأس  إال شعريات بيض

َ(َداعَاللََنَيعيمَعليهمَالطريقَفعيمَعليهم83)

قدموا املدينة عىل النبي  ،ل وعرينةك  أن ناسا من عُ  :كام جاء يف احلديث التايل

ول نكن أهل  ،إنا كنا أهل رضع ،نبي اهلل يا :فقالوا  ،وتكلموا باإلسالم ملسو هيلع هللا ىلص

رهم أن وأم ،بذود وراع ملسو هيلع هللا ىلصلم رسول اهلل  فأمر ،واستومخوا املدينة ،ريف

لا فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية احلرة كفروا  ،خيرجوا في  فيرشبوا من ألباّنا وأبوا

فبعث  ملسو هيلع هللا ىلصفبلغ النبي  ،واستاقوا الذود ملسو هيلع هللا ىلصبعد إسالمهم وقتلوا راعي النبي 

                                                   
 .319الصحيح املسند للوادعي  :صحيح (221)

 .3612 صحيح سنن الرتمذي لأللباين :صحيح (223)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  025َََ عجزاتَسي دَالم 
 

وتركوا يف ناحية  ،وقطعوا أيدُيم ،فأمر هبم فسمروا أعينهم ،الطلب يف آثارهم

ث بعد ذلك كان ي ملسو هيلع هللا ىلصبلغنا أن النبي  :قتادة قال .احلرة حتى ماتوا عىل حالم

وقال  .من عرينة :. وقال شعبة أبان ومحاد عن قتادةوينهى عن املثلة ،عىل الصدقة

 (227)(.قدم نفر من عكل :ييى بن أيب كثري وأيوب عن أيب قالبة عن أنس

َهَباملالئكة(َداعَاللَيومَبدرَفأَد84َّ)

إىل املرشكني  ملسو هيلع هللا ىلصنظر رسول اهلل  ،وم بدرملا كان ي :كام جاء يف احلديث التايل

 .القبلة ملسو هيلع هللا ىلصفاستقبل نبي اهلل  .وأصحاب  ثالثامئة وتسعة عرش رجال ،وهم ألف

 .آت ما وعدتني !مهللا .أنجز يل ما وعدتني !مهللا)ثم مد يدي  فجعل ُيتف برب  

فام زال ُيتف  (إن هتلك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد يف األرض !مهللا

فأخذ  .فأتاه أبو بكر .حتى سقط رداؤه عن منكبي  ،مستقبل القبلة ،مادا يدي  ، برب

كذاك مناشدتك  !يا نبي اهلل :وقال .ثم التزم  من ورائ  .رداءه فألقاه عىل منكبي 

إذ تستغيثون ربكم } :فأنزل اهلل عز وجل .فإن  سينجز لك ما وعدك .ربك

فأمده  [2/ األنفال /  8] {ردفنيفاستجاب لكم أين ِمدكم بألف من املالئكة م

بينام رجل من املسلمني  :فحدثني ابن عباس قال :قال أبو زميل .اهلل باملالئكة

 .إذ سمع رضب  بالسوط فوق  .يومئذ يشتد يف أثر رجل من املرشكني أمام 

                                                   
 .7221رواه البخاري  :صحيح (227)



كني026َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

فنظر  .فنظر إىل املرشك أمام  فخر مستلقيا .اقدم حيزوم :وصوت الفارس يقول

فجاء  .فاخرض ذلك أمجع .وشق وجه  كرضبة السوط ،خطم أنف إلي  فإذا هو قد 

ذلك مدد السامء  .صدقت)فقال  .ملسو هيلع هللا ىلصاألنصاري فحدث بذلك رسول اهلل 

 (229) (...........وأرسوا سبعني .فقتلوا يومئذ سبعني (الثالثة

ََ َأليبَملسو هيلع هللا ىلص(َداعَانليب85َ) َههريرةََو

عو أمي إىل كنت أد :قال أبو هريرة ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

 .ما أكره ملسو هيلع هللا ىلصفدعوهتا يوما فأسمعتني يف رسول اهلل  .اإلسالم وهي مرشكة

إين كنت أدعو أمي إىل  !يا رسول اهلل :قلت .وأنا أبكي ملسو هيلع هللا ىلصفأتيت رسول اهلل 

فادع اهلل أن ُيدي أم  .فدعوهتا اليوم فأسمعتني فيك ما أكره .اإلسالم فتأبى عَل

اهد أم أيب هريرة " فخرجت مستبرشا  !" مهللا ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  .أيب هريرة

فسمعت أمي  .فإذا هو ماف .فلام جئت فصت إىل الباب .ملسو هيلع هللا ىلصبدعوة نبي اهلل 

قال  .وسمعت خضخضة املاء !يا أبا هريرة !مكانك :فقالت .خشف قدمي

يا أبا  :ثم قالت .ففتحت الباب .فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن مخارها

قال فرجعت إىل  .وأشهد أن حممدا عبده ورسول  ،هللأشهد أن ال إهل إال ا !هريرة

أبرش قد  !يا رسول اهلل :قال قلت .فأتيت  وأنا أبكي من الفرح ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

                                                   
 .2463رواه مسلم  :صحيح (229)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  027َََ عجزاتَسي دَالم 
 

قال  .فحمد اهلل وأثنى علي  وقال خريا  .استجاب اهلل دعوتك وهدى أم أيب هريرة

 .ويببهم إلينا ،ادع اهلل أن يببني أنا وأمي إىل عبادة املؤمنني !يا رسول اهلل :قلت

وأم  إىل  -يعني أبا هريرة  -حبب عبيدك هذا  !" مهللا ملسو هيلع هللا ىلصقال فقال رسول اهلل 

إال  ،وال يراين ،وحبب إليهم املؤمنني " فام خلق مؤمن يسمع يب .عبادك املؤمنني

 (226)(.أحبني

 لرواحلَاملسلمنيَحىتَاعدهاَالنشاطَملسو هيلع هللا ىلصَ(َداعَانليب86)

فشكا الصحابة  ،سلمني باإلجهاد والّتعبيف غزوة تبوك ُأصيبت رواحل امل

غزوة  ملسو هيلع هللا ىلصغزا رسول اهلل  :.. كام جاء يف احلديث التايل.ملسو هيلع هللا ىلصذلك إىل النبي 

ورآهم  :قال ،فشكي إلي  ذلك :قال ،فجهد الظهر جهدا شديدا :قال ،تبوك

فوقف علي  والناس  ،يف مضيق يمر الناس في  ملسو هيلع هللا ىلصفنظر رسول اهلل  :قال ،رجاال

فإنك حتمل عىل  ،مهللا امحل عليها يف سبيلك :ها ثم قالفنفخ في :قال ،يمرون

فاستمرت من  :قال ،البحريف الرب و ،وعىل الرطب واليابس ،القوي والضعيف

 (224)(.فام دخلنا املدينة إال وهي تنازعنا أزمتها :، قالطالعها

                                                   
 .1722رواه مسلم  :صحيح (226)

ر  :صحيح (224)  .92/  1ُمتص البزا



كني028َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

َفقتلهَاألسدَ(َداعََعَعتبة87)َ

 (228)من كالبك فقتل  األسد مهللا سلط علي  كلبا :كام جاء يف احلديث التايل

 ،الذي آذى النبي وسِخر من  ،ولقد كان هذا الدعاء عىل عتبة بن أيب لب

فكان عتبة ال ينام إال وسط رفاق  خوًفا من دعوة الرسول، لكن ذلك ل يمنع ، 

ويف بعض أسفاره استيقظ عىل أسٍد مفرتس قد نشب ُمالب  يف صدغي ، فجعل 

 ني دعوة حممد، لكن ذلك ل يغن عن  شيًئا.يصخ ويقول: يا قوم، قتلت

َص ََل َتَِقَ فَ َ(َداعََعَعقبةَبنََيبََعيط88)  اًَرب 

إىل طعام   ملسو هيلع هللا ىلصأن عقبة بن أيب معيط دعا النبي  :كام جاء يف احلديث التايل

ما أنا بآكل حتى تشهد أن ال إهل إال اهلل وأين رسول اهلل فشهد بذلك فلقي   :فقال

أن تأتي  يف ملس   :ال ما يرب  صدور قريش مني قالخليل ل  فالم  عىل ذلك فق

عىل أن مسح وجه  وقال إن وجدتك  ملسو هيلع هللا ىلصفتبزق يف وجه  ففعل فلم يزد النبي 

خارجا من جبال مكة أرضب عنقك صربا فلام كان يوم بدر وخرج أصحاب  أبى 

أن خيرج وقال قد وعدين هذا الرجل إن وجدين خارجا من جبال مكة أن يرضب 

فقالوا لك مجل أمحر ال يدرك فلو كانت الزيمة طرت فخرج معهم عنقي صربا 

                                                   
 .78/  7صحح  ابن حجر يف فتح الباري  :صحيح (228)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  029َََ عجزاتَسي دَالم 
 

فلام هزم املرشكون وحل ب  مجلة يف جدد من األرض فأخذ أسريا فرضب النبي 

عنق  صربا وقال العباس حني أخذ من  الفداء لقد تركتني فقري قريش ما  ملسو هيلع هللا ىلص

قلت كيف تكون فقري قريش وقد استودعت بنادق الذهب أم الفضل و :بقيت قال

لا إن قتلت فقد تركتك غنية ما بقيت فقال أشهد أن الذي تقول  قد كان وما اطلع 

 (222)(علي  إال اهلل

 (َداعََعَقريشَحىتََكلواَامليتة89)

ملا دعا قريشا كذبوه  ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهلل  :كام جاء يف احلديث التايل

تهم سنة فأصاب .(مهللا أعني عليهم بسبع كسبع يوسف) :فقال ،واستعصوا علي 

فكان  ،فكان يقوم أحدهم ،حتى كانوا يأكلوا امليتة ،كل يشء -يعني  -حصت 

فارتقب يوم تأيت } :ثم قرأ  ،يرى بين  وبني السامء مثل الدخان من الهد والوع

إنا كاشفو  -حتى بلغ  -يغشى الناس هذا عذاب أليم  .السامء بدخان مبني

 ؟أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة :قال عبد اهلل {.العذاب قليال إنكم عائدون

 (212)(.والبطشة الكربى يوم بدر :قال

                                                   
 .124/  2اخلصائص الكربى للسيوطي  :صحيح (222)

 .7813رواه البخاري  :صحيح (212)



كني031َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (َداعَعليهمَحىتَاكنواَرصىعَيومَبدر91)

بينام رسول اهلل قال:  عن ابن مسعودؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

وقد نحرت جزور  ،وأبو جهل وأصحاب ل  جلوس ،يصَل عند البيت ملسو هيلع هللا ىلص

إىل سال )وهو الغشاء الذي يكون في  جنني  أيكم يقوم :فقال أبو جهل .باألمس

 ؟فيضل يف كتفي حممد إذا سجد ،بني فالن فيأخذه (أي ناقة)البهيمة( جزور 

 ملسو هيلع هللا ىلصفلام سجد النبي  .فأخذه (وهو عقبة بن أيب معيط)فانبعث أشقى القوم 

وأنا قائم  .وجعل بعضهم يميل عىل بعض .فاستضحكوا  :قال .وضع  بني كتفي 

ما  ،ساجد ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  .ملسو هيلع هللا ىلصمنعة طرحت  عن ظهر رسول اهلل  لو كانت يل .أنظر

فطرحت   ،وهي جويرية ،فجاءت .حتى انطلق إنسان فأخرب فاطمة .يرفع رأس 

صالت  رفع صوت  ثم دعا  ملسو هيلع هللا ىلصفلام قَض النبي  .ثم أقبلت عليهم تشتمهم .عن 

عليك  !مهللا)ثم قال  .سأل ثالثا ،وإذا سأل .دعا ثالثا ،وكان إذا دعا .عليهم

 .وخافوا دعوت  .فلام سمعوا صوت  ذهب عنهم الضحك .ثالث مرات (بقريش

 ،وشيبة بن ربيعة ،وعتبة بن ربيعة ،عليك بأيب جهل بن هشام !مهللا)ثم قال 

 (وذكر السابع ول أحفظ ) (وعقبة بن أيب معيط ،وأمية بن خلف ،والوليد بن عقبة

 (212) .ى يوم بدرلقد رأيت الذين سمى صع !باحلق ملسو هيلع هللا ىلصفوالذي بعث حممدا 

                                                   
 .2427رواه مسلم  :حيحص (212)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  030َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 ملسو هيلع هللا ىلصللنيبََتهذهبَكراهيفَحمذورةَومسحَعليهَ(َداعَأليب90)

وكنا  ،خرجت يف نفر قال: عن أيب حمذورةؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

 ملسو هيلع هللا ىلصفلقينا رسول اهلل  ،من حنني ملسو هيلع هللا ىلصمقفل رسول اهلل  ،يف بعض طريق حنني

 ،ملسو هيلع هللا ىلصبالصالة عند رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصفأذن مؤذن رسول اهلل  ،ببعض الطريق

فسمع  !فصخنا نحكي  ونستهز  ب  ،فسمعنا صوت املؤذن ونحن متنكبون

فقال رسول اهلل  ،فأرسل إلينا إىل أن وقفنا بني يدي  ،الصوت ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 ،وصدقوا  ،فأشار القوم كلهم إيل ؟أيكم الذي سمعت صوت  قد ارتفع :ملسو هيلع هللا ىلص

ول اهلل فقمت وال يشء أكره إيل من رس .قم فأذن :وقال .فأرسل كلهم وحبسني

فألقى عَل رسول اهلل  ،ملسو هيلع هللا ىلصفقمت بني يدي رسول اهلل  ،وال ِما يأمرين ب  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ،أشهد أن ال إهل إال اهلل ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب :قل :قال ،التأذين هو بنفس  ملسو هيلع هللا ىلص

 ،أشهد أن حممدا رسول اهلل ،أشهد أن حممدا رسول اهلل ،أشهد أن ال إهل إال اهلل

 ،اهلل أكرب ،حي عىل الفالح ،حي عىل الفالح ،حي عىل الصالة ،حي عىل الصالة

فأعطاين صة فيها يشء  ،ثم دعاين حني قضيت التأذين .ال إهل إال اهلل ،اهلل أكرب

 ،ثم بني ثديي  ،ثم أمرها عىل وجه  ،ثم وضع يده عىل ناصية أيب حمذورة ،من فضة

 :ملسو هيلع هللا ىلص ثم قال رسول اهلل ،ثم عىل كبده حتى بلغت يد رسول اهلل رسة أيب حمذورة

قد  :فقال .مرين بالتأذين بمكة ،يا رسول اهلل :فقلت .وبارك عليك ،بارك اهلل فيك

وعاد ذلك كل  حمبة  ،من كراهة ملسو هيلع هللا ىلصوذهب كل يشء كان لرسول اهلل  .أمرتك ب 
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فأذنت  ،ملسو هيلع هللا ىلصفقدمت عىل عتاب بن أسيد عامل رسول اهلل  .ملسو هيلع هللا ىلصلرسول اهلل 

أدركت من أهَل ِما  وأخربين ذلك من ،ملسو هيلع هللا ىلصمع  بالصالة عن أمر رسول اهلل 

 (211)(عىل نحو ما أخربين عبد اهلل بن حمرييز ،أدرك أبا حمذورة

 فماَاشتىكَوجعهَبعدَذلكَ(َداعَلعيل92َّ) 

 ،كنت شاكيا) :يقول عن عَل بن أيب طالب ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

وإن  ،يإن كان أجَل قد حرض فأرحن !مهللا :وأنا أقول ،ملسو هيلع هللا ىلصفمر يب رسول اهلل 

 ؟كيف قلت :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  .وإن كان بالء فصربين ،متأخرا فارفعنيكان 

شعبة  –عاف  أو اشف   !مهللا :فرضب  برجل  وقال :قال ،فأعاد علي  ما قال :قال

 (213)(فام اشتكيت وجعي بعد :قال –الشاك 

 (َذهابَحىمَاملدينةَإىلَالحفة93)َ

ملا قدم  قالت: ▲ة عن أم املؤمنني عائش :كام جاء يف احلديث التايل

فكان أبو بكر إذا أخذت  احلمى  ،املدينة وعك أبو بكر وبالل ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ك نعل  :يقول وكان بالل إذا  .كل امر  مصبح يف أهل  * واملوت أدنى من رشا

                                                   
 .22/  17مسند أمحد  :صحيح (211)

 .3967سنن الرتمذي  :صحيح (213)
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أال ليت شعري هل أبيتن ليلة * بواد وحويل  :أقلع عن  احلمى يرفع عقريت  يقول

 :اه منة * وهل يبدون يل شامة وطفيل وقالوهل أردن يوما مي .إذخر وجليل

كام أخرجونا من  ،وأمية بن خلف ،وعتبة بن ربيعة ،مهللا العن شيبة بن ربيعة

مهللا حبب إلينا املدينة كحبنا  :ملسو هيلع هللا ىلصثم قال رسول اهلل  .أرضنا إىل أرض الوباء

 وانقل محاها إىل ،وصححها لنا ،مهللا بارك لنا يف صاعنا ويف مدنا ،مكة أو أشد

فكان بطحان جيري  :قالت ،وقدمنا املدينة وهي أوبأ أرض اهلل :قالت .الحفة

 (217).تعني ماء آجنا ،نجال

صابهمَالعىمَبداعءَانليبََ،(َذهبتََبصارهم94) َملسو هيلع هللا ىلصَو

يِنِّ  :كام جاء يف احلديث التايل ُز 
ٍل امل  فَّ ِن ُمغ   ب 

ِ
ب ِد اهلل ن  ع  كنا مع النبي قال:  ع 

جرة التي قال اهلل عز وجل يف القرآن وكان يقع من باحلديبية يف أصل الش ملسو هيلع هللا ىلص

وعَل بن أيب طالب وسهيل بن عمرو بني  ملسو هيلع هللا ىلصأغصان الشجرة عىل ظهر النبي 

اكتب بسم اهلل الرمحن الرحيم فأخذ  ♠لعَل  ملسو هيلع هللا ىلصيدي  فقال رسول اهلل 

سهيل بيده فقال ما نعرف الرمحن الرحيم اكتب يف قضيتنا ما نعرف فقال اكتب 

كتب هذا ما صالح علي  حممد رسول اهلل أهل مكة فأمسك سهيل باسمك مهللا ف

بن عمرو بيده فقال لقد ظلمناك إن كنت رسول  أكتب يف قضيتنا ما نعرف قال 

                                                   
 .2882رواه البخاري  :صحيح (217)
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اكتب هذا ما صالح علي  حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب وأنا رسول اهلل فكتب 

وجوهنا فدعا  فبينا نحن كذلك خرج علينا ثالثون شابا عليهم السالح فثاروا يف

هل  ملسو هيلع هللا ىلصفأخذ اهلل أبصارهم فقمنا إليهم فقال رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصعليهم رسول اهلل 

جئتم يف عهد أحد أو هل جعل لكم أمانا قالوا ال فخىل سبيلهم فأنزل اهلل عز 

وهو الذي كف أيدُيم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم }وجل 

 (192) {عليهم وكان اهلل بام تعملون بصريا 

ابَادلعوةَبسببَداعءَانليب95َ) َهلَملسو هيلع هللا ىلص(َسعدَُم 

مهللا استجب لسعد  :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن سعد أن النبي  :كام جاء يف احلديث التايل

 (216).إذا دعاك

ومن هذا ما  وصار سعد ماب الدعوة. ملسو هيلع هللا ىلصوقد استجاب اهلل دعاء النبي 

 ،شكا أهل الكوفة سعدا إىل عمر ؓ :فقال رواه جابر بن سمرةؓ 

لي  إفأرسل  ،فشكوا حتى ذكروا أن  ال يسن يصَل ،تعمل عليهم عامرافعزل  واس

أما  :قال أبو إسحق ؟يا أبا إسحق إن هؤالء يزعمون انك ال حتسن تصَل :فقال

أصَل صالة  ،ما أخرم عنها ملسو هيلع هللا ىلصواهلل فإين كنت أصَل هبم صالة رسول اهلل  ،أنا

                                                   
 .278/  6اليثمي يف ممع الزوائد  :صحيح (219)

 .3492صحيح سنن الرتمذي لأللباين  :صحيح (216)
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 .الظن بك يا أبا إسحقذاك  :قال .وأخف يف األخريني ،ولنيفأركد يف األ ،العشاء

ول يدع مسجدا  ،فسأل عن  أهل الكوفة ،إىل الكوفة ،أو رجاال ،فأرسل مع  رجال

 ،فقام رجل منهم ،حتى دخل مسجدا لبني عبس ،ويثنون معروفا ،إال سأل عن 

فإن سعدا كان ال  ،أما إذ نشدتنا :قال ،يكنى أبا سعدة ،يقال ل  أسامة بن قتادة

أما واهلل  :قال سعد .وال يعدل يف القضية ،سم بالسويةوال يق ،يسري بالّسية

 ،فأطل عمره ،قام رياء وسمعة ،مهللا إن كان عبدك هذا كاذبا :بثالث ألدعونَّ 

أصابتني  ،شيخ كبري مفتون :وكان بعد إذا سئل يقول .وعرض  بالفتن ،واطل فقره

 ،ني  من الكربقد سقط حاجباه عىل عي ،فأنا رأيت  بعد :قال عبد امللك .دعوة سعد

 (214).وإن  ليتعرض للجواري يف الطرق يغمزهن

َ(َظهورَآثارَداعءَومسحَانليبََعَعمروَبنََخطب96)

  عمرو بن أخطب األنصاري قال: ،عن أيب زيد :كام جاء يف احلديث التايل

 :ثم قال ،فمسح بيده عىل رأيس وحليتي :ادن مني قال :ملسو هيلع هللا ىلصقال يل رسول اهلل 

وما يف حليت  بياض إال نبذ يسري  ،فبلغ بضعا ومائة سنة :ال  قالمهللا مجل  وأدم مج

 (218)ول يتقبض وجه  حتى مات ،ولقد كان منبسط الوج 

                                                   
 .499رواه البخاري  :صحيح (214)

 .122/  6يف دالئل النبوة  رواه البيهقي :صحيح (218)
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 ملسو هيلع هللا ىلصالكتابَكماَداعَهلَانليبََعبدَاللَبنَعباسَتعليمَ(97)

ضمني إلي  النبي  قال: ¶عن ابن عباس  :كام جاء يف احلديث التايل

دخل  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :وجاء يف حديث آخر (221)(مهللا علم  الكتاب) :وقال ملسو هيلع هللا ىلص

مهللا فقه  يف  :فقال ،فأخرب .من وضع هذا :قال ،فوضعت ل  وضوءً  ،اخلالء

 (232)(.الدين

يقول: قلت لشاب من األنصار هلم فلنتعلم ما  ملسو هيلع هللا ىلصتويف النبي  ذكر أن  ملا

فرين نأخذ منهم، فيقول ذلك: قال ذلك الشاب ملسو هيلع هللا ىلصصحابة النبي  دام عجبا  متوا

 ملسو هيلع هللا ىلص أترى الناس يتاجون إىل علمك وفيهم صحابة النبي ابن عباس لك يا

عند أحد الصحابة  يقول: فرتكت قول  وأقبلت عىل التعلم، وكلام ذكر يل حديث

نائم فأجلس  طرقت باب  حتى أين آيت إلي  وهو نائم وقت القيلولة، فيقال: إن 

اهلل  ن عم رسولبالباب تسفي الريح يف وجهي فإذا استيقظ وخرج ورآين قال: اب

فبعد سنوات  هال أرسلت إيل فآتيك فأقول: ال، العلم أوىل أن يؤتى ل ، ملسو هيلع هللا ىلص

 وبعدما حفظ ما حفظ  وفهم من القرآن ما فهم ، وإذا الناس يتوافدون إلي 

 .يسألون  ويستفتون من  ويتعلمون من 

                                                   
 .4142رواه البخاري  :صحيح (212)

 . 273رواه البخاري  :صحيح (232)
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ي   ب 
إت  الي  ز  ي ملسو هيلع هللا ىلصمعج  اء المزض  ف  ي  ش 

 ف 

سَحنظلةَبنَحَملسو هيلع هللا ىلص(َبركةَمسحَانليب98َ)  ذيمَعََر

عن حنظلة بن حذيم أن جده حنيفة قال حلذيم  :كام جاء يف احلديث التايل

امجع يل بني فإين أريد أن أويص فجمعهم فقال إن أول ما أويص أن ليتيمي هذا 

الذي يف حجري مائة من اإلبل التي كنا نسميها يف الاهلية املطيبة فقال حذيم يا 

عند يف املجمع عني أبينا فإذا مات أبت إين سمعت بنيك يقولون إنام نقر هبذا 

فقال حذيم رضينا فارتفع حذيم  ملسو هيلع هللا ىلصرجعنا في  قال فبيني وبينكم رسول اهلل 

سلموا علي   ملسو هيلع هللا ىلصوحنيفة وحنظلة معهم غالم وهو رديف حلذيم فلام أتوا النبي 

وما رفعك يا أبا حذيم قال هذا ورضب بيده عىل فخذ حذيم  ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي 

الكرب أو املوت فأردت أن أويص أن ليتيمي هذا الذي  فقال إين خشيت أن يفجأين

 ملسو هيلع هللا ىلصيف حجري مائة من اإلبل كنا نسميها يف الاهلية املطيبة فغضب رسول اهلل 

حتى رأينا الغضب يف وجه  وكان قاعدا فجثا عىل ركبتي  وقال ال ال ال الصدقة 

مخس وإال فعرش وإال فخمس عرشة وإال فعرشون وإال فخمس وعرشون وإال 

الثون وإال فخمس وثالثون فإن كثرت فأربعون قال فودعوه ومع اليتيم عصا فث

عظمت هذه هراوة يتيم قال حنظلة فدنا أيب إىل  ملسو هيلع هللا ىلصوهو يرضب مجال فقال النبي 

فقال إن يل بنني ذوي حلى ودون ذلك وإن ذا أصغرهم فادع اهلل ل   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
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لقد رأيت حنظلة يؤتى فمسح رأس  وقال بارك اهلل فيك أو بورك فيك قال ذيال ف

رمة الرضع فيتفل عىل يدي  ويقول بسم اهلل  رم وجه  أو البهيمة الوا باإلنسان الوا

فيمسح  علي  قال  ملسو هيلع هللا ىلصويضع يده عىل رأس  ويقول عىل موضع كف رسول اهلل 

 (232)ذيال فيذهب الورم 

َيدهََعَصدرَفضالةَاللييثَملسو هيلع هللا ىلصانليبََ(َبركةَوضع99)

عن ابن عباس أن فضالة بن عمري بن امللوح الليثي  :كام جاء يف احلديث التايل

وهو يطوف بالبيت عام الفتح، فلام دنا من  قال رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأراد قتل النبي 

: أفضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول اهلل، قال: ماذا كنت حتدث ب  نفسك؟ ملسو هيلع هللا ىلص

ثم قال: استغفر اهلل، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ال يشء، كنت أذكر اهلل، قال: فضحك النبي 

ضع يده عىل صدره فسكن قلب ، فكان فضالة يقول: واهلل ما رفع يده عن و

صدري حتى ما من خلق اهلل يشء أحب إيل من . قال فضالة: فرجعت إىل أهَل، 

وانبعث  ،ال :فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها، فقالت: هلم إىل احلديث؟ فقلت 

 :فضالة يقول 

 ليك اهلل واإلسالمقالت هلم إىل احلديث فقلت ال * يأبى ع

 لوما رأيت حممدًا وقبيل  * بالفتح يوم تكّس األصنام

                                                   
 ، 2229/  6السلسلة الصحيحة لأللباين  :صحيح (232)
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يت دين اهلل أضحى بينا * والرشك يغشى وجه  اإلظالم  لرأ

أخرج  ابن هشام يف السرية وقال: حدثني من أثق ب .. عن ابن شهاب عن 

 عبيد اهلل بن عبد اهلل عن ابن عباس.

 فربََوداعَهلَاللَ َ(َبصقَفَعنيَلعَ 011)َ

ألعطني ) :قال يوم خيرب ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  :فعن سهيل بن سعد الساعدي

ية غدا رجال يفتح اهلل عىل يدي   .(يب اهلل ورسول  ويب  اهلل ورسول  ،هذه الرا

فلام أصبح الناس غدوا عىل رسول  ،فبات الناس يدوكون ليلتهم أُيم يعطاها :قال

هو يا  :فقيل .(عَل ابن أيب طالبأين ) :فقال ،كلهم يرجو أن يعطاها ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصفأيت ب  فبصق رسول اهلل  .(فأرسلوا إلي ) :قال ،رسول اهلل يشتكي عيني 

ية ،فربأ حتى كأن ل يكن ب  وجع ،عيني  ودعا ل  يا رسول  :فقال عَل ،فأعطاه الرا

ثم  ،انفذ عىل رسلك حتى تنزل بساحتهم) :فقال ؟أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ،اهلل

فواهلل ألن ُيدي  ،وأخربهم بام جيب عليهم من حق اهلل في  ،هم إىل اإلسالمادع

 (231).(خري لك من أن يكون لك محر النعم ،اهلل بك رجال واحد

                                                   
 .7122رواه البخاري  :صحيح (231)
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َ(َص 010َ) َهََعَجابرَفأفاقئَنَوضوَاًءََب 
عادين رسول اهلل  قال: عن جابر بن عبد اهلل ؓ :كام يف احلديث التايل

 فتوضأ رسوُل  .فوجدين قد أغمى عَلَّ  .ماشني ،كرومع  أبو ب .وأنا مريض ملسو هيلع هللا ىلص

يا  :فقلت .ملسو هيلع هللا ىلصفإذا رسول اهلل  .ثم صب عَل من وضوئ  فأفقت .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 (233).، حتى نزلت آية املرياثفلم يرد عَل شيئا ؟أصنع يف مايلكيف  !رسول اهلل

 فربَتَعبدَاللَبنَعتيكَلَِجَ (َمسحََعَر012َِ)

وهو رجل ُيودي كان يؤذي )رافع يف بيت   فعبد اهلل بن عتيك بعد ما قتل أبا

ينزل من درجة بيت اليهودي سقط  ابن عتيك وجاء (ويرض عىل قتل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 وذلك كام جاء يف حديث الرباء بن عازبؓ  ،إىل األرض فانكّست ساق 

 ،فحدثت  ملسو هيلع هللا ىلص... فانتهيت إىل النبي .) :حيث حدثنا عن عبد اهلل بن عتيك أن  قال

 (237)(فكأّنا ل أشتكها قط ،فبسطت رجَل فمسحها .(ابسط رجلك) :فقال

 َصلهاَبعدَاَف ِقئ تَاعدَعنيَقتادةَإىلَ(013َ)

 ،أن  أصيبت عين  يوم بدر عن قتادة بن النعامن :كام جاء يف احلديث التايل

 ملسو هيلع هللا ىلصفسالت حدقت  عىل وجنت ، فأراد القوم أن يقطعوها، فقال: أنأيت رسول اهلل 

                                                   
 .2626رواه مسلم  :صحيح (233)

 .7232رواه البخاري  :صحيح (237)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  040َََ عجزاتَسي دَالم 
 

من ، فرفع حدقت   ملسو هيلع هللا ىلصفأدناه رسول اهلل  ،فأخربناه اخلرب فجئناه ؟نستشريه يف ذلك

، فامت وما «مهللا اكس  مجاال »  :حتى وضعها موضعها ثم غمزها براحت  وقال

 .أي خّده :وجنت ، (239)(يدري من لقي  أي عيني  أصيبت

عجزةَانليب014َ)  َ  فَشفاءَاألمراضَاملعنويةَملسو هيلع هللا ىلص(َ

أمامة  فعن أيب .يف الزنايستأذن   ملسو هيلع هللا ىلصة الشاب الذي أتى النبي قصَّ 

يا رسول اهلل ائذن يل  :فقال ملسو هيلع هللا ىلصإن فتى شابا أتى النبي  :قال الباهَل ؓ

 :ادن  فدنا من  قريبا قال :م  م  فقال :بالزنا فأقبل القوم علي  فزجروه وقالوا 

وال الناس يبون   :ال واهلل جعلني اهلل فداءك قال :قال ؟أتحب  ألمك :فجلس قال

 :ال واهلل يا رسول اهلل جعلني اهلل فداءك قال :فتحب  البنتك قالأ :ألمهاهتم قال

ال واهلل جعلني اهلل فداءك  :أفتحب  ألختك قال :وال الناس يبون  لبناهتم قال

ال واهلل جعلني اهلل  :أفتحب  لعمتك قال :وال الناس يبون  ألخواهتم قال :قال

ال واهلل جعلني  :  خلالتك قالأفتحب :وال الناس يبون  لعامهتم قال :فداءك قال

مهللا اغفر  :فوضع يده علي  وقال :وال الناس يبون  خلاالهتم قال :اهلل فداءك قال

 (236)ذنب  وطهر قلب  وحصن فرج  فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إىل يشء

                                                   
 .374/  9النبوة لقوام السنة  األصبهاين يف دالئل :صحيح (239)

 .421/  2السلسلة الصحيحة لأللباين  :صحيح (236)



كني042َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

عجزةَشفاءَالرضيرَبداعئه015َ)  َ َملسو هيلع هللا ىلص(َ
 :فقال ملسو هيلع هللا ىلص أن رجال رضيرا أتى النبي :يقول فعن عثامن بن حنيف ؓ

 ،إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل آلخرتك :فقال .يا نبي اهلل ادع اهلل أن يعافيني

فأمره أن يتوضأ وأن يصَل ركعتني  .ال بل ادع اهلل يل :وإن شئت دعوت لك قال

نبي  ملسو هيلع هللا ىلصمهللا إين أسألك وأتوج  إليك بنبيك حممد  :وأن يدعو هبذا الدعاء

وتشفعني في   ،يف حاجتي هذه فتقَضيا حممد إين أتوج  بك إىل ريب  ،الرمحة

را :قال .وتشفع  يف أن  :أحسب أن فيها –ثم قال بعد  ،فكان يقول هذا مرا

 (234)ففعل الرجل فربأ  :قال –تشفعني في  

َ(َنفثَفَساقَسلمةَفرب016َ)
يا أبا  :فقلت ،رأيت أثر رضبة يف ساق سلمة :فعن يزيد بن أيب عبيد قال

 ،هذه رضبة أصابتني يوم خيرب :فقال ؟هذه الرضبة ، ما(مسلم )وهي ُكنية سلمة

فام  ،فنفث في  ثالث نفثات ملسو هيلع هللا ىلصفأتيت النبي  ،أصيب سلمة :فقال الناس

 (238)(.اشتكيتها حتى الساعة

                                                   
 .782/  18مسند أمحد  :صحيح (234)

 .7126رواه البخاري  :صحيح (238)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  043َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 
ُم

ي   ب 
إت  الي  ز  ز ملسو هيلع هللا ىلصعج  ش   مع الب 

 قه(َإجابةَانليبََعََسئلةَايلهوديَحىتَصدَ 017)

ئام عند رسول اهلل كنت قا قال: عن ثوبان ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

فدفعت  دفعة كاد  !السالم عليك يا حممد :فجاء حرب من أحبار اليهود فقال .ملسو هيلع هللا ىلص

إنام  :فقال اليهودي !أال تقول يا رسول اهلل :فقلت ؟ل تدفعني :فقال .يصع منها

" إن اسمي حممد الذي  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  .ندعوه باسم  الذي سامه ب  أهل 

" أينفعك  ملسو هيلع هللا ىلصفقال ل  رسول اهلل  .جئت أسألك :يهوديسامين ب  أهَل " فقال ال

فقال "  .بعود مع  ملسو هيلع هللا ىلصفنكت رسول اهلل  .أسمع بأذين :" قال ؟يشء إن حدثتك

أين يكون الناس يوم تبدل األرض غري األرض  :سل " فقال اليهودي

فمن أول  :" هم يف الظلمة دون الّس " قال ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  ؟والساموات

ء املهاجرين " قال اليهوديقا ؟الناس إجازة فام حتفتهم حني يدخلون  :ل " فقرا

قال " ينحر لم ثور  ؟فام غذاؤهم عىل إثرها :قال " زيادة كبد النون " قال ؟النة

فها " قال هبم علي  :النة الذي كان يأكل من أطرا قال " من عني فيها  ؟فام رشا

ال يعلم  أحد من وجئت أسألك عن يشء  :قال .صدقت :تسمى سلسبيال " قال

أسمع  :" قال ؟قال " ينفعك إن حدثتك .إال نبي أو رجل أو رجالن .أهل األرض

 .قال " ماء الرجل أبيض وماء املرأة أصفر ؟قال جئت أسألك عن الولد .بأذين



كني044َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

ة ،فإذا اجتمعا ة مني  .أذكرا بإذن اهلل ،فعال مني الرجل مني املرأ وإذا عال مني املرأ

ثم انصف  .وإنك لنبي .لقد صدقت : " قال اليهوديآنثا بإذن اهلل ،الرجل

وما يل علم  ." لقد سألني هذا عن الذي سألني عن  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  .فذهب

 (232).حتى أتاين اهلل ب  " .بيشء من 

ويف هذا احلديث من الدالالت ما ال خيفى إال عىل عديم العقل أو معتوه، وما 

اليوم!، فهذا اليهودي يسأل عن  إىل ♠أخس طبع اليهود من عهد موسى 

العني، ومع هذا يكون الرد عىل تلك  كأّنا رأُي  ملسو هيلع هللا ىلصأشياء فيجيب  عليها الرسول 

األجوبة باردًا: صدقت وإنك لنبي!، ول يقل حينام رأى احلق ينطق: أشهد أنك 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل جئت باحلق الذي وافق ما عندنا من التوراة. ثم إن رسول اهلل  رسوُل 

ودي بتلك اإلجابات التي علم  اهلل إياها، وكان قصد اليهود من أفحم هذا اليه

 ى لم ذلك!!.ذلك إعجازه وإضعاف  أمام أصحاب ، وأنَّ 

َبأنهَسيأتيهَرجالَابنَمسعودَملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَانليب018َ)

صىل رسول اهلل  قال: عن ابن مسعودؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

عود حتى خرج ب  إىل بطحاء خذ بيد عبد اهلل بن مسأالعشاء ثم انصف ف ملسو هيلع هللا ىلص

فإن  سينتهي إليك رجال  ،ك  طَّ خ   مكة فأجلس  ثم خط علي  خطا ثم قال ال تربحنَّ 

                                                   
 .329رواه مسلم  :صحيح (232)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  045َََ عجزاتَسي دَالم 
 

فبينا أنا  ،حيث أراد ملسو هيلع هللا ىلصقال ثم مَض رسول اهلل  .فال تكلمهم فإّنم ال يكلمونك

 ؛(أي جنس من السودان والنود) طُّ إذ أتاين رجال كأّنم الزُّ  ،جالس يف خطي

وال جياوزون  وينتهون إيلَّ  ،ال أرى عورة وال أرى قرشا  .مهمأشعارهم وأجسا

لكن رسول اهلل  ،حتى إذا كان من آخر الليل ،ثم يصدرون إىل رسول اهلل ،اخلط

ثم دخل عَل يف  (أي ل ينم)لقد أراين منذ الليلة  :قد جاءين وأنا جالس فقال ملسو هيلع هللا ىلص

وكان  ،(ءأي جعل فخذه كوسادة وهذا ليس ب  يش)خطي فتوسد فخذي ورقد 

أي إذا استعد للنوم نفث يف يده من غري ريق ليقرأ )إذا رقد نفخ  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

إذا أنا برجال  ،متوسد فخذي ملسو هيلع هللا ىلصفبينا أنا قاعد و رسول اهلل  ،(أذكار النوم

فجلس طائفة منهم عند  ،فانتهوا إيل ،عليهم ثياب بيض اهلل أعلم ما هبم من الامل

 ما رأينا عبدا قطُّ  :ثم قالوا بينهم ،ند رجلي وطائفة منهم ع ملسو هيلع هللا ىلصرأس رسول اهلل 

 ،ارضبوا ل  مثال ،إن عيني  تنامان وقلب  يقظان ،ملسو هيلع هللا ىلصأويت مثل ما أويت هذا النبي 

ب  فمن أجاب  أكل  ،مثل سيد بنى قصا ثم جعل مائدة فدعا الناس إىل طعام  ورشا

ب  رتفعوا ثم ا .-أو قال عذب   –ومن ل جيب  عاقب   ،من طعام  ورشب من رشا

وهل تدري  .سمعت ما قال هؤالء :فقال ،عند ذلك ملسو هيلع هللا ىلصواستيقظ رسول اهلل 

فتدري ما املثل الذي  ،هم املالئكة :قال ،اهلل ورسول  أعلم :قلت .من هم

الرمحن بنى النة  :املثل الذي رضبوه :قال ،اهلل ورسول  أعلم :قلت ؟رضبوه



كني046َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (272)ب  عاقب  أو عذب  ومن ل جي ،فمن أجاب  دخل النة ،إليها عبادة اودع

 (َاألثرَانلبويَسببَفَعدمَنسيانََيبَهريرة019)

إنكم تزعمون أن أبا  :قال عن أيب هريرةؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

 ،إين كنت امرأ مسكينا ،واهلل املوعد ،ملسو هيلع هللا ىلصهريرة يكثر احلديث عىل رسول اهلل 

أي )الصفق  وكان املهاجرون يشغلهم ،عىل ملء بطني ملسو هيلع هللا ىلصألزم رسول اهلل 

فشهدت من  ،وكانت األنصار يشغلهم القيام عىل أموالم ،باألسواق (التبايع

ثم  ،من يبسط رداءه حتى أقيض مقالتي) :وقال ،ذات يوم ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 (أي كساء ُمطط يلتحف ب )فبسطت بردة  .(فلن ينسى شيئا سمع  مني ،يقبض 

 (272).من  ما نسيت شيئا سمعت  ،فوالذي بعث  باحلق ،كانت عَل

 (َبيضةََنَذهب001)

كاتب  ملسو هيلع هللا ىلصيل رسول اهلل  :عن سلامن الفاريس قال :كام جاء يف احلديث التايل

فسألت صاحبي ذلك فلم أزل ب  حتى كاتبني عىل أن أحيي ل  ثالثامئة نخلة 

بذلك فقال يل اذهب ففقر لا  ملسو هيلع هللا ىلصوبأربعني أوقية من ذهب فأخربت رسول اهلل 

                                                   
 .1862صحيح سنن الرتمذي لأللباين  :صحيح (272)

 .4397رواه البخاري  :صحيح (272)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  047َََ عجزاتَسي دَالم 
 

ضعها حتى تأتيني فتؤذين فأكون أنا الذي أضعها بيدي فإذا أردت أن تضعها فال ت

قال فقمت بتفقريي وأعانني أصحايب حتى فقرت لا رسهبا ثالثامئة رسية وجاء 

فجعل يضع  بيده  ملسو هيلع هللا ىلصكل رجل بام أعانني ب  من اخلل ثم جاء رسول اهلل 

ويسوي عليها تراهبا ويربك حتى فرغ منها فوالذي نفس سلامن بيده ما ماتت منها 

إذ أتاه رجل من أصحاب  بمثل البيضة  ملسو هيلع هللا ىلصدية وبقيت الذهب فبينا رسول اهلل و

من ذهب أصاهبا من بعض املعادن )أي كأّنا ُأخذت من مكان يستخرج من  

ما فعل الفاريس املسكني املكاتب ادعوه يل فدعيت  ملسو هيلع هللا ىلصفقال  ،(معدن الذهب

هذه يا رسول فجئت فقال اذهب هبذه فأدها بام عليك من املال فقلت وأين تقع 

اهلل ِما عَل فقال إن اهلل سيؤدي عنك ما عليك من املال قال فوالذي نفِس بيده 

 (271).لقد وزنت ل  منها أربعني أوقية حتى أوفيت  الذي عَل

ةَملسو هيلع هللا ىلص(َحديثَانليب000َ)  عنََاءَالرجلَوَاءَاملَر

حرضت  قال: ¶عن عبد اهلل بن عباس  :كام جاء يف احلديث التايل

حدثنا عن خالل نسألك  ،يا أبا القاسم :فقالوا  ،ملسو هيلع هللا ىلصهود رسول اهلل عصابة من الي

ولكن اجعلوا  ،سلوا عام شئتم :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  ،ال يعلمهن إال نبي ،عنهن

لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني عىل  ،يل ذمة اهلل وما أخذ يعقوب عىل بني 

                                                   
 .236/  22مشكل اآلثار للطحاوي رشح  :صحيح (271)



كني048َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 :فقالوا  .عام شئتم سلوين :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  .ذلك لك :فقالوا  .اإلسالم

ئيل عىل نفس   :أخربنا عن أربع خالل نسألك عنهن أخربنا أي الطعام حرم إرسا

ة وماء الرجل ؟من قبل أن تنزل التوراة وكيف يكون  ؟وأخربنا كيف ماء املرأ

 ؟ومن ولي  من املالئكة ؟وأخربنا هبذا النبي األمي يف النوم ؟الذكر من  واألنثى

فأعطوه ما شاء من  ؟د اهلل لئن أنا أنبأتكم لتتابعنيعليكم عه :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي 

هل تعلمون أن  ،نشدتكم بالذي أنزل التوراة عىل موسى :فقال .عهد وميثاق

ئيل  فنذر هلل نذرا لئن عافاه اهلل  ،مرض مرضا شديدا فطال سقم  -يعقوب –إرسا

ب إلي  وكان أحب الطعام إلي  حلامن  ،من سقم  ليحرمن أحب الطعام والرشا

ب إليها ألباّنا  :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  .مهللا نعم :فقالوا  .؟اإلبل وأحب الرشا

الذي أنزل التوراة عىل  ،وأنشدكم باهلل الذي ال إهل إال هو ،مهللا اشهد عليهم

ة أصفر رقيق ،هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ ،موسى فأُيام  ،وأن ماء املرأ

ة كان الولد ذكرا بإذن اهلل عال كان ل  الولد بإذن اهلل وإذا عال ما ء الرجل ماء املرأ

ة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن اهلل  :قال .مهللا نعم :قالوا  .وإذا عال ماء املرأ

هل تعلمون أن هذا  ،وأنشدكم بالذي أنزل التوراة عىل موسى :قال .مهللا اشهد

 :قالوا  . اشهدمهللا :قال .مهللا نعم :قالوا  .؟النبي األمي تنام عين  وال ينام قلب 

فإين  :قال .فعندها نجامعك أو نفارقك ؟فحدثنا من وليك من املالئكة ،أنت اآلن

ولو كان  ،فعندها نفارقك :قالوا  .ول يبعث اهلل نبيا قط إال وهو ولي  ،وليي جربيل



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  049َََ عجزاتَسي دَالم 
 

ه من املالئكة تابعناك وصدقناك  :قالوا  ؟فام يمنعكم أن تصدقوه :قال .وليك سوا

لو كانوا } :إىل قول  {قل من كان عدوا لربيل} :زل اهلل عز وجلفأن .إن  عدونا

 (273)فعندها باؤوا بغضب عىل غضب [223 :البقرة] {يعلمون

 ةَالقويةََنََولَرضبةي َدَ (َحطمَالكَ 002)

ا يوم اخلندق إنَّ  :قال عن جابر بن عبد اهللؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

هذه كدية عرضت يف  :فقالوا  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي فجاؤوا  ،ة شديدةي  د  فعرضت كُ  ،نحفر

ولبثنا ثالثة أيام ال  ،ثم قام وبطن  معصوب بحجر .(أنا نازل) :فقال ،اخلندق

 ،أو أهيم ،فعاد كثيبا أهيل ،املعول فرضب الكدية ملسو هيلع هللا ىلصفأخذ النبي  ،نذوق ذواقا

شيئا ما  ملسو هيلع هللا ىلصرأيت بالنبي  :فقلت المرأيت ،ائذن يل إىل البيت ،يا رسول اهلل :فقلت

 ،فذبحت العناق ،عندي شعري وعناق :قالت ؟فعندك يشء ، ذلك صربكان يف

والعجني قد  ملسو هيلع هللا ىلصثم جئت النبي  ،وطحنت الشعري حتى جعلنا اللحم يف الربمة

فقم أنت يا رسول  ،طعم يل :فقلت ،والربمة بني األثايف قد كادت تنضج ،انكّس

ال  :قل لا :قال ،كثري طيب) :قال ،فذكرت ل  .(كم هو) :قال ،ورجل أو رجالن

فقام املهاجرون  .(قوموا  :فقال ،وال اخلبز من التنور حتى آيت ،تنزع الربمة

ت  قال ،واألنصار باملهاجرين واألنصار  ملسو هيلع هللا ىلصويك جاء النبي  :فلام دخل عىل امرأ

                                                   
 .321/  7مسند أمحد  :صحيح (273)



كني051َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

أي ال )ادخلوا وال تضاغطوا ) :فقال ،نعم :قلت ؟هل سألك :قالت ،ومن معهم

وخيمر الربمة والتنور إذا أخذ  ،علي  اللحم وجيعل ،فجعل يكّس اخلبز .((تتزامحوا 

ويغرف حتى شبعوا وبقي  ،فلم يزل يكّس اخلبز ،ويقرب إىل أصحاب  ثم ينزع ،من 

 (277).(فإن الناس أصابتهم ماعة ،كَل هذا وأهدي) :قال ،بقية

 لضمادَملسو هيلع هللا ىلص(َدعوةَانليب003َ)

 .كةأن ضامدا قدم م قال: ¶عن ابن عباس  :كام جاء يف احلديث التايل

فسمع سفهاء من أهل مكة  .وكان يرقي من هذه الريح .كان من أزد شنوءة

 .لو أين رأيت هذا الرجل لعل اهلل يشفي  عىل يدي :فقال .إن حممدا منون :يقولون

وإن اهلل يشفي عىل يدي من  .إين أرقي من هذه الريح !يا حممد :فقال .قال فلقي 

نحمده ونستعين  من ُيده  .حلمد هلل" إن ا :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  ؟فهل لك .يشاء

وأشهد أن ال إهل إال اهلل وحده ال  .اهلل فال مضل ل  ومن يضلل فال هادي ل 

أعد عَل كلامتك  :قال فقال .أما بعد " .وأن حممدا عبده ورسول  .رشيك ل 

لقد سمعت قول  :قال فقال .ثالث مرات .ملسو هيلع هللا ىلصفأعادهن علي  رسول اهلل  .هؤالء

ءالكهنة وقول السحر ولقد بلغن  .فام سمعت مثل كلامت هؤالء .ة وقول الشعرا

فقال  .قال فبايع  .هات يدك أبايعك عىل اإلسالم :قال فقال .ناعوس البحر

                                                   
 .7222رواه البخاري  :صحيح (277)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  050َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 ملسو هيلع هللا ىلصقال فبعث رسول اهلل  .وعىل قومي :قال ." وعىل قومك " :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 ؟هل أصبتم من هؤالء شيئا :فقال صاحب الّسية للجيش .رسية فمروا بقوم 

فإن هؤالء قوم  .ردوها :فقال .أصبت منهم مطهرة :رجل من القومفقال 

 (279).ضامد

لتَيدهَبسببَكربه004)  (َش 

أن رجال أكل  قال: عن سلمة بن األكوعؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

ال )قال  .ال أستطيع :قال (كل بيمينك)فقال  .بشامل  ملسو هيلع هللا ىلصعند رسول اهلل 

 (276). رفعها إىل في فام :قال .ما منع  إال الكرب (استطعت

 ملسو هيلع هللا ىلصقَانليبَرَ (َطيبَعَ 005)

 ملسو هيلع هللا ىلصدخل علينا النبي  قال: عن أنس ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

فجعلت تسلت  .وجاءت أمي بقارورة .. فعرق(أي نام القيلولة)فقال عندنا 

ما هذا الذي  !فقال " يا أم سليم ملسو هيلع هللا ىلص فاستيقظ النبيُّ  .فيها (أي متسح )العرق 

                                                   
 .868رواه مسلم  :صحيح (279)

 .1212رواه مسلم  :صحيح (276)



كني052َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (274)(.هذا عرقك نجعل  يف طيبنا وهو من أطيب الطيب :" قالت ؟تصنعني

كان يأتيها  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :▲ويف رواية أخرى عن أم سليم األنصارية 

 .وكان كثري العرق .فيقيل علي  (أي بساط من اللد)فتبسط ل  نطعا  .فيقيل عندها

رير ما  !" يا أم سليم ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  .فكانت تمع عرق  فتجعل  يف الطيب والقوا

 (278).ب  طيبي (أي أخلط)عرقك أدوف  :" قالت ؟هذا

 (292) يعرف بريح الطيب إذا أقبل ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل 

 فضالةَنفسهَفََمرَقتلهَبماَحدثَبهَملسو هيلع هللا ىلصَ(َعرفَانليب006)

أن فضالة بن عمري قال:  ¶عن ابن عباس  :كام جاء يف احلديث التايل

البيت عام الفتح، فلام دنا من  وهو يطوف ب ملسو هيلع هللا ىلصبن امللوح الليثي أراد قتل النبي 

: أفضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول اهلل، قال: ماذا كنت ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل 

ثم قال:  ملسو هيلع هللا ىلصحتدث ب  نفسك؟ قال: ال يشء، كنت أذكر اهلل، قال: فضحك النبي 

استغفر اهلل، ثم وضع يده عىل صدره فسكن قلب ، فكان فضالة يقول: واهلل ما 

ما من خلق اهلل يشء أحب إيل من . قال فضالة: رفع يده عن صدري حتى 

                                                   
 .1332رواه مسلم  :صحيح (274)

 .1331رواه مسلم  :صحيح (278)

 .236/  9الصحيحة لأللباين  :صحيح (292)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  053َََ عجزاتَسي دَالم 
 

فرجعت إىل أهَل، فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها، فقالت: هلم إىل احلديث؟ 

 :وانبعث فضالة يقول ،ال :فقلت 

 قالت هلم إىل احلديث فقلت ال * يأبى عليك اهلل واإلسالم

 لوما رأيت حممدًا وقبيل  * بالفتح يوم تكّس األصنام

يت   دين اهلل أضحى بينا * والرشك يغشى وجه  اإلظالملرأ

ََ(َاكدَلعَي007)
 
 السماءَبسببَمحلَانليبَهلَق َفَ ينالََ

مع رسول اهلل  انطلقُت  :قال  ؓعن عَلٍّ  :كام جاء يف احلديث التايل

عىل  ملسو هيلع هللا ىلصليال حتى أتينا الكعبة فقال يل اجلس فجلست فصعد رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

حتت  قال يل اجلس فجلست فنزل عني ثم  منكبي ثم ّنضت ب  فلام رأى ضعفي

جلس يل فقال اصعد عىل منكبي فصعدت عىل منكب  ثم ّنض حتى إن  ليخيل إيل 

أين لو شئت نلت أفق السامء فصعدت عىل الكعبة فأتيت صنام لقريش وهو متثال 

رجل من صفر أو نحاس فلم أزل أعال  يمينا وشامال و بني يدي  وخلف  حتى 

يقول يل هي هي وأنا أعال  ثم قال اقذف   ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل استمكنت من  ور

رير ثم نزلت فانطلقنا نسعى حتى استرتنا بالبيوت  فقذفت  فتكّس كام تتكّس القوا

 (292).خشية أن يعلم بنا أحد فلم يرفع عليها بعد

                                                   
 .138/  3يب اآلثار للطربي هتذ :صحيح (292)



كني054َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 كذبَايلهودَحىتَقالواَهلَصدقتَملسو هيلع هللا ىلص(َكشفَانليب008َ)

، خيرب ت  ح  تِ ملا فُ  :قال عن أيب هريرةؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

امجعوا يل من كان ) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  ،شاة فيها سم ملسو هيلع هللا ىلصأهديت لرسول اهلل 

كم عن إين سائلُ ) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال لم رسول اهلل  ،فجمعوا ل  .(ها هنا من اليهود

فقال لم رسول اهلل  ،نعم يا أبا القاسم :فقالوا  .(فهل أنتم صادقي عن  ،يشء

بل أبوكم  ،كذبتم) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  ،أبونا فالن :قالوا  .(من أبوكم) :ملسو هيلع هللا ىلص

هل أنتم صادقي عن يشء إن سألتكم ) :فقال ،صدقت وبررت :فقالوا  .(فالن

قال  ،وإن كذبناك عرفت كذبنا كام عرفت  يف أبينا ،نعم يا أبا القاسم :فقالوا  .(عن 

 ،وننا فيهاثم ختلف ،نكون فيها يسريا  :فقالوا  .(من أهل النار) :ملسو هيلع هللا ىلصلم رسول اهلل 

ثم قال  .(واهلل ال نخلفكم فيها أبدا ،اخسؤوا فيها) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال لم رسول اهلل 

هل جعلتم ) :فقال ،نعم :قالوا  .(فهل أنتم صادقي عن يشء إن سألتكم عن ) :لم

إن  :أردنا :فقالوا  .(ما محلكم عىل ذلك) :فقال ،نعم :فقالوا  .(يف هذه الشاة سام

 (291).كنت نبيا ل يرضكوإن  ،كنت كذابا نسرتيح منك

لقد صدق النبي فيهم وهم الذين  ،سبحان اهلل الذي عرف نبي  كل ذلك

ولنعلم كذب اليهود يدل  .الشاةيف  مَّ سُّ وضع الكذبوا حتى واجههم بأّنم هم من 

                                                   
 .9444رواه البخاري  :صحيح (291)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  055َََ عجزاتَسي دَالم 
 

الشاة  عىل لؤمهم وهبتهم، فقد سألهم عن أمور ال يعلمها إال نبي، وأخربهم بأنَّ 

لم من اآليات الدالة عىل صدق نبوت ، ل تزل قلوهبم مسمومة، ومع كل ما ظهر 

قاسية، نعوذ باهلل من ذلك، ويدل عىل ذلك قولم: "وإن كنت صادقاً ل يرضك!"، 

 .فلم يشهدوا برسالت  مع رؤيتهم ما تيقن يف قلوهبم من أن  رسول اهلل

 َعَكبدَسعدَبنََيبَوقاصَملسو هيلع هللا ىلص(ََاَزالَبردَيدَانليب009َ)

تشكيت  قال: عن سعد بن أيب وقاص ؓ :ث التايلكام جاء يف احلدي

إين أترك  ،يا نبي اهلل :فقلت ،يعودين ملسو هيلع هللا ىلصفجاءين النبي  ،بمكة شكوى شديدة

 .(ال) :فقال ؟فأويص بثلثي مايل وأترك الثلث ،وإين ل أترك إال ابنة واحدة ،ماال

فأويص بالثلث وأترك  :قلت .(ال) :قال ؟فأويص بالنصف وأترك النصف :قلت

ثم مسح يده  ،ثم وضع يده عىل جبهتي .(والثلث كثري ،الثلث) :قال ؟الثلثني لا

فام زلت أجد  .(وأمتم ل  هجرت  ،مهللا اشف سعدا) :ثم قال ،عىل وجهي وبطني

 (293).حتى الساعة -فيام خيال إيل  -برده عىل كبدي 

                                                   
 .9692رواه البخاري  :صحيح (293)



كني056َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 َعَصدرَعثمانَوداعَهلَملسو هيلع هللا ىلص(َمسحَانليب021َ)

عن عثامن بن أيب  :ام جاء يف احلديث التايلك :كام جاء يف احلديث التايل

وأنا أصغر الستة الذين وفدوا  ملسو هيلع هللا ىلصاستعملني رسول اهلل  قال: العاص ؓ

علي  من ثقيف وذلك أين كنت قرأت سورة البقرة فقلت يا رسول اهلل إن القرآن 

ينفلت مني فوضع يده عىل صدري وقال يا شيطان اخرج من صدر عثامن فام 

 (297) نسيت شيئا أريد حفظ

َملسو هيلع هللا ىلصفَالليلةَالظلماءَلصحبتهمَانليبََ(َنورَييضء020)

أن رجلني من  قال: عن أنس بن مالكؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

ومعهام مثل  ،يف ليلة مظلمة ملسو هيلع هللا ىلصخرجا من عند النبي  ،ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النبي 

حتى  ،صار مع كل واحد منهام واحد ،فلام افرتقا ،يضيئان بني أيدُيام ،املصباحني

 .رش  اد بن بِ بَّ  وع  ري  ض  د بن ُح ي  س  أُ  :ها نالرجال، (299)(.أهل أتى 

وهو النور الذي بني هذين  ملسو هيلع هللا ىلصففي هذا احلديث آية من آيات النبي 

مة للرجلني ملسو هيلع هللا ىلصفذلك آية للنبي  ،الرجلني  ملسو هيلع هللا ىلصويتمل أن يكون النبي  ،وكرا

                                                   
 .2222/  6السلسلة الصحيحة لأللباين  (297)

 .769رواه البخاري  :صحيح (299)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  057َََ عجزاتَسي دَالم 
 

مة ُتتنس ،دعا لام بأن ينري اهلل لام طريقهام ب لنبيها وكذلك فلنعلم أن كل كرا

مات األولياء إنام بسبب إتباعهم للسنة   .وكرا

َوداعَهلَيدهََعَصدرَلعَ َملسو هيلع هللا ىلص(َوضعَانليب022َ)

بعثني رسول  قال: عن عَّل بن أيب طالب ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

يا رسول اهلل تبعثني إىل قوم أسن مني وأنا حديث  :فقلت :إىل اليمن قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ،مهللا ثبت لسان  واهد قلب  :ضع يده عىل صدري وقالفو :ال أبص القضاء قال

وقال يا عَل إذا جلس إليك اخلصامن فال تقض بينهام حتى تسمع من اآلخر كام 

فام اختلف عَل  :سمعت من األول فإنك إذا فعلت ذلك تبني لك القضاء قال

 (296)(.قضاء بعد أو ما أشكل عَل قضاء بعد

َ(َوقوفَالكفارَََامَالغار023)

، وأخذوا معهم وأبو بكر ؓ ملسو هيلع هللا ىلصيف طلب الرسول  قريش   ت  دَّ د ج  لق

ولكن كام جاء يف  القافة )متبعو األثر( حتى انتهوا إىل باب الغار فوقفوا علي ،

وأنا  ملسو هيلع هللا ىلصقال أبو بكر الصديق للنبي  :قال  عن أيب هريرة ؓاحلديث التايل

يا أبا بكر باثنني ما ظنك ) :فقال ،: لو أن أحدهم نظر حتت قدمي  ألبصنايف الغار

                                                   
 .1/269مسند أمحد بتحقيق أمحد شاكر  :إسناده صحيح (296)



كني058َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (294).(اهلل ثالثهام

ََصحابهََنَوراءَظهرهَملسو هيلع هللا ىلص(َيرىَانليب024َ)َ

فلام قَض  .يوم ذات   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  صىل بنا رسوُل  :كام جاء يف احلديث التايل

فال تسبقوين بالركوع  .كمإين إمامُ  !فقال " أُيا الناس ،علينا بوجه  أقبل   الصالة  

فوال بالقيام وال باالن .وال بالسجود فإين أراكم أمامي ومن خلفي " ثم قال  .صا

 :لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا " قالوا  !" والذي نفس حممد بيده

 (298)(قال " رأيت النة والنار ؟اهللوما رأيت يا رسول 

واهلل ما  ،هل ترون قبلتي هانه :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :وجاء يف رواية أخرى

 (292)(.وإين ألراكم وراء ظهري ،شوعكمخيفى عَل ركوعكم وال خ

                                                   
 .3693رواه البخاري  :صحيح (294)

 .716واه مسلم ر :صحيح (298)

 .472رواه البخاري  :صحيح (292)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  059َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 
ُم

ي   ب 
إت  الي  ز  ماد ملسو هيلع هللا ىلصعج   مع الج 

َ(َالسلمةَاليتَداعهاَانليبَحىتَقاَتَبنيَيديه025)

كنا مع رسول  قال: ¶عن عبد اهلل بن عمر  :كام جاء يف احلديث التايل

تشهد  :- ملسو هيلع هللا ىلص -فلام دنا قال ل  رسول اهلل  ،فأقبل أعرايب ،يف سفر - ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل 

ومن يشهد  :قال ،وأن حممدا عبده ورسول  ،وحده ال رشيك ل  ،إال اهللأن ال إهل 

–فدعاها رسول اهلل  ،هذه السلمة )شجرة من أشجار البادية( :قال ؟عىل ما تقول

 ،األرض حتى قامت بني يدي  (تشق)فأقبلت ختد  ،وهو بشاطئ الوادي - ملسو هيلع هللا ىلص

 (262).بتهاثم رجعت إىل من ،فشهدت ثالثا أن  كام قال ،فاستشهدها ثالثا

َ(ََنطقَاللَعزَوجلَالشجرةَهل026)

 عن عبد الرمحن بن عبد اهلل الذيل رمح  اهلل قال: :كام جاء يف احلديث التايل

بالن ليلة استمعوا  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  (أخربأي من أين )من آذن  :مّسوقا سألُت 

 أي أعلمت )أن  آذنت  هبم شجرة  (يعني ابن مسعود)حدثني أبوك  :فقال ؟القرآن

 (262)(باستامعهم

                                                   
 .9868صحح  األلباين يف مشكاة املصابيح  :صحيح (262)

 .792رواه مسلم  :صحيح (262)



كني061َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

َملسو هيلع هللا ىلص(َتلبيةَِعرقَشجرةَنلداءَانليب027َ)

جاء رجل  قال: ¶عن عبد اهلل بن عباس  :كام جاء يف احلديث التايل

كان يداوي ويعالج فقال ل  يا حممد إنك تقول أشياء  ملسو هيلع هللا ىلصمن بني عامر إىل النبي 

ثم قال ل  هل لك أن أداويك قال  ملسو هيلع هللا ىلصفهل لك أن أداويك قال فدعاه رسول اهلل 

عذقا منها فأقبل إلي  وهو  ملسو هيلع هللا ىلصي  وعنده نخل وشجر قال فدعا رسول اهلل إ

يسجد ويرفع ويسجد ويرفع حتى انتهى إلي  فقام بني يدي  ثم قال ل  رسول اهلل 

ارجع إىل مكانك فرجع إىل مكان  فقال واهلل ال أكذبك بيشء تقول  بعدها  ملسو هيلع هللا ىلص

ول  بعدها أبدا قال والعذق أبدا ثم قال يا عامر بن صعصعة واهلل ال أكذب  بيشء يق

 (261)النخلة

َ(ََعجزةَالشجرةَاليتَانتقلتََنَماكنهاَثمَرجعت028)

قال جاء جربيل إىل رسول قال:  عن أنس ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

ذات يوم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء من رضبة بعض أهل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

قال فقال ل  جربيل أتحب أن مكة قال فقال ل  مالك فقال فعل يب هؤالء وفعلوا 

أريك آية قال فقال نعم قال فنظر إىل شجرة من وراء الوادي فقال ادع تلك 

                                                   
 .23/  2ممع الزوائد للهيثمي  :صحيح (261)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  060َََ عجزاتَسي دَالم 
 

الشجرة فدعاها قال فجاءت متيش حتى قامت بني يدي  فقال مرها فلرتجع فأمرها 

 (263)حسبي ملسو هيلع هللا ىلصفرجعت إىل مكاّنا فقال رسول اهلل 

َملسو هيلع هللا ىلص(ََعجزةَانقيادَالشجرَللنيب029َ)

حتى نزلنا  ملسو هيلع هللا ىلص: رسنا مع رسول اهلل فيقول  ؓعبد اهلل يدثنا جابر بن

فاتبعت  بإداوة من  .يقيض حاجت  ملسو هيلع هللا ىلصواديا أفيح )أي واسع( فذهب رسول اهلل 

فإذا شجرتان بشاطئ الوادي  .فلم ير شيئا يسترت ب  ملسو هيلع هللا ىلصفنظر رسول اهلل  .ماء

فقال  .إىل إحداها فأخذ بغصن من أغصاّنا ملسو هيلع هللا ىلص)أي جانب ( فانطلق رسول اهلل 

 .الذي يصانع قائده ،بإذن اهلل " فانقادت مع  كالبعري املخشوش انقادي عَلَّ  "

فقال " انقادي عَل بإذن  .فأخذ بغصن من أغصاّنا .حتى أتى الشجرة األخرى

يعني )ألم بينهام  ،حتى إذا كان باملنصف ِما بينهام .اهلل " فانقادت مع  كذلك

رِض  :قال جابر .التأمتابإذن اهلل " ف فقال " التئام عَلَّ  (مجعهام أي )فخرجت ُأح 

وقال )بقريب فيبتعد  ملسو هيلع هللا ىلصُمافة أن يس رسول اهلل  (أعدو وأسعى سعيًا شديداً 

فحانت مني لفتة )أي نظرة إىل  .فجلست أحدث نفِس (فيتبعد :حممد بن عباد

فقامت كل  .وإذا الشجرتان قد افرتقتا .مقبال ملسو هيلع هللا ىلصجنب(، فإذا أنا برسول اهلل 

فقال برأس  هكذا  .وقف وقفة ملسو هيلع هللا ىلصفرأيت رسول اهلل  .ىل ساقواحدة منهام ع

                                                   
 .269/  22ُمسند أمحد  :صحيح (263)



كني062َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 !فلام انتهى إيل قال " يا جابر .ثم أقبل (وأشار أبو إسامعيل برأس  يمينا وشامال)

قال " فانطلق إىل الشجرتني فاقطع  !يا رسول اهلل .نعم :" قلت ؟هل رأيت مقامي

فأرسل غصنا عن  حتى إذا قمت مقامي .فأقبل هبام .من كل واحدة منهام غصنا

فقمت فأخذت حجرا فكّست  وحّست   :قال جابر .يمينك وغصنا عن يسارك "

)أي أحددت  ونحيت عن  ما يمنع حدت (. فانذلق يل )أي صار حادا( فأتيت 

ثم أقبلت أجرها حتى قمت مقام  .الشجرتني فقطعت من كل واحدة منهام غصنا

 :ثم حلقت  فقلت .ساريأرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن ي .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 ،فأحببت .قال " إين مررت بقربين يعذبان ؟فعم ذاك !يا رسول اهلل .قد فعلت

 (267).ما دام الغصنان رطبني " ،أن يرف  عنهام )أي خُيفف عنهام( ،بشفاعتي

والبعري املخشوش: أي الذي جيعل يف أنف  خشاش، وهو عود جيعل يف أنف 

بل ليذل وينقاد. وقد يتامنع لصعوبت ، فإذا اشتد البعري إذا كان صعبا، ويشد في  ح

أو هو البعري الذي يف أنف  حلقة  ،علي  وآلم  انقاد شيئا. ولذا قال: الذي يصانع

 .ليحُسن قيادت  ومسك 

                                                   
 .3221رواه مسلم  :صحيح (267)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  063َََ عجزاتَسي دَالم 
 

َملسو هيلع هللا ىلص(ََعجزةَتسبيحَاحلىصَحبرضته031َ)

إين انطلقت التمس رسول قال:  عن أيب ذرؓ : كام يف احلديث التايل

ذر حتى سلم عىل املدينة فإذا رسول اهلل قاعد فأقبل إلي  أبو اهلل يف بعض حوائط 

و حصيات موضوعة بني يدي  فأخذهن يف يده فسبحن يف يده ثم النبي قال أبو ذر: 

أخذهن فوضعهن عىل األرض فخرسن ثم أخذهن فوضعهن يف يد عمر فسبحن 

 يف يده ثم أخذهن فوضعهن يف يد عثامن فسبحن ثم أخذهن فوضعهن يف األرض

 (269)فخرسن

َملسو هيلع هللا ىلصرَوالبالَوالشجرَعليهَجَ (ََعجزةَتسليمَاحلَ 030)

إين ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  فقد جاء عن جابر بن سمرةؓ 

 (266)(إين ألعرف  اآلن .ألعرف حجرا بمكة كان يسلم عَل قبل أن أبعث

بمكة  ملسو هيلع هللا ىلصكنت مع رسول اهلل ) :قال وعن عَل بن أيب طالب ؓ

ستقبل  جبل وال شجر إال وهو يقول السالم عليك فخرجنا يف بعض نواحيها فام ا

                                                   
 .2276صحح  األلباين يف ظالل النة السنة البن أيب عاصم و :صحيح (269)

 .1144رواه مسلم  :صحيح (266)



كني064َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (264)(يا رسول اهلل

َملسو هيلع هللا ىلصإىلَانليبََ(ََعجزةَحننيَجذعَالشجر032)

فعن جابر بن عبد اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصالذي كان خيطب علي  رسول اهلل  الذعُ  نَّ لقد ح  

إذا  ملسو هيلع هللا ىلصفكان النبي  ،كان املسجد مسقوفا عىل جذوع من نخل) :قال ¶

فسمعنا لذلك الذع  ،ام ُصنع ل  املنرب وكان علي فل ،خطب يقوم إىل جذع منها

 (268).(فوضع يده عليها فسكنت ملسو هيلع هللا ىلصحتى جاء النبي  ،صوتا كصوت العِشار

ء وهي الناقة التي أّنت الشهر العارش من احلمل  .والِعشار: مجع عرشا

.. فلام جاوز الذع خار حتى تصدع وانشق .) :ومن حديث أيب بن كعب قال

ملا سمع صوت الذع فمسح  بيده حتى سكن ثم رجع إىل  ملسو هيلع هللا ىلصفنزل رسول اهلل 

صىل إلي  فلام هدم املسجد وغري أخذ ذلك الذع أيب بن  ،املنرب فكان إذا صىل

 (262)(كعب وكان عنده يف بيت  حتى بَل فأكلت  األرضة وعاد رفاتا

كان خيطب  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل ) :ويف حديث آخر عن عبد اهلل بن عباس قال

                                                   
 .3616سنن الرتمذي  :صحيح (264)

 .3989رواه البخاري  :صحيح (268)

 .2262صحيح ابن ماجة لأللباين  :صحيح (262)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  065َََ عجزاتَسي دَالم 
 

أن يتخذ املنرب فلام اختذ املنرب وحتول إلي  حن علي  فأتاه فاحتضن  إىل جذع قبل 

 (242)(ولو ل أحتضن  حلن إىل يوم القيامة :فسكن قال

َملسو هيلع هللا ىلص(ََعجزةَسكونَاضطرابَالبلَبأمرَالرسول033َ)

 ،(أي جبل ُأحد)أحدا  ملسو هيلع هللا ىلصصعد النبي  :قال عن أنس بن مالك ؓ

فام  ،اثبت أحد) :رجل  وقالفرضب  ب ،فرجف هبم ،ومع  أبو بكر وعمر وعثامن

 (242)(أو شهيدان ،أو صديق ،عليك إال نبي

َفزنلَملسو هيلع هللا ىلصَ(ََعجزةَعذقَانلخلةَاذليََشارَإيلهَانليب034)

 .هو العرجون بام في  من الشامريخ وهو للنخل كالعنقود للعنب :والعذق هو

قال بم أعرف  ملسو هيلع هللا ىلصجاء أعرايب إىل رسول اهلل ) :قال فعبد اهلل بن عباس ؓ

قال إن دعوت هذا الِعذق من هذه النخلة تشهد أين رسول اهلل فجعل  أنك نبي

ثم قال ارجع فعاد فأسلم  ملسو هيلع هللا ىلصينزل من النخلة حتى سقط إىل النبي 

 (241)(األعرايب

                                                   
 .94/  7رواه مسند أمحد بتحقيق أمحد شاكر  :صحيح (242)

 .3686رواه البخاري  :صحيح (242)

 .3618سنن الرتمذي  :حصحي (241)



كني066َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

يب  ): ويف رواية أخرى قيل قال بم أعرف أنك  ملسو هيلع هللا ىلصإىل رسول اهلل  جاء أعرا

اهلل فجعل ينزل نبي قال إن دعوت هذا الِعذق من هذه النخلة تشهد أين رسول 

 (247)(ثم قال ارجع فعاد فأسلم األعرايب ملسو هيلع هللا ىلصمن النخلة حتى سقط إىل النبي 

وكذلك قول  ،وإن كان األعرايب ل ُيسلم فذلك ال ُيمثل لنا يشء :مالحظة

 ،فهذا ال يعني أن  ل ُيسلم ،األلباين رمح  اهلل صحيح دون قول  فأسلم األعرايب

 . وذلك ألن عدم ذكر اليشء ال ينفي

َحتملََنَاعَهاَاألولَملسو هيلع هللا ىلص(َخنلَانليب035َ)

حني قدم املدينة بامئدة عليها  ملسو هيلع هللا ىلصوذلك عندما جاء سلامن إىل رسول اهلل 

عنها كام  ثم بعدها سأل  النبيُّ  ،رطب فوضعها بني يدي رسول اهلل صىل اهلل علي 

صدقة عليك وعىل  :فقال ؟ما هذا :يا سلامن :جاء يف احلديث التايل حيث قال ل 

 ،فجاء الغد بمثل  ،فرفعها :قال .ارفعها فإنا ال نأكل الصدقة :فقال ،حابكأص

فقال رسول  .هدية لك :فقال ؟ما هذا يا سلامن :فوضع  بني يدي رسول اهلل فقال

وكان  ،ثم نظر إىل اخلاتم عىل ظهر رسول اهلل فآمن ب  .ابسطوا  :اهلل ألصحاب 

عىل أن يغرس نخال فيعمل سلامن في  فاشرتاه رسول اهلل بكذا وكذا درها  ،لليهود

فحملت  ،فغرس رسول اهلل النخيل إال نخلة واحدة غرسها عمر ،حتى تطعم

                                                   
 .3618صحيح سنن الرتمذي لأللباين  :صحيح (247)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  067َََ عجزاتَسي دَالم 
 

فقال  .؟ما شأن هذه النخلة :ول حتمل النخلة فقال رسول اهلل ،النخل من عامها

فحملت من  ،فنزعها رسول اهلل فغرسها .يا رسول اهلل أنا غرستها :عمر

 (249)عامها

َملاءَبنيََصابعهَوتسبيحَاحلىصَمرةََخرىنبعَا(036َ)

نا مع ك) :لقا عن عبد اهلل بن مسعودؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

 في   ،فقال اطلبوا فضلة من ماء ،فقّل املاء ،يف سفر ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
ٍ
فجاءوا بإناء

حّي عىل الطهور املبارك والربكة من اهلل،  :ماء قليل، فأدخل يده يف اإلناء، ثم قال

ولقد كنا نسمع تسبيح  ،ملسو هيلع هللا ىلصقد رأيُت املاء  ينبع من بني أصابِع رسول اهلل فل

 (246).(الطعام وهو يؤكل

                                                   
 .28الشامئل املحمدية لأللباين  :صحيح (249)

 .3942رواه البخاري  :صحيح (246)



كني068َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 
ُم

ي   ب 
إت  الي  ز  ؤإن   ملسو هيلع هللا ىلصعج  حب 

 مع ال

خذتَبغريَإذنََهلهاَملسو هيلع هللا ىلصَ(َإخباره037)
 
َعنَالشاةَاليتََ

عن رجل من األنصار قال خرجنا مع رسول اهلل  :كام جاء يف احلديث التايل

وهو عىل القرب يويص احلافر أوسع من قبل  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل يف جنازة فرأيت رسو ملسو هيلع هللا ىلص

ة فجاء وجيء بالطعام  رجلي  أوسع من قبل رأس  فلام رجع استقبل  داعي امرأ

يلوك لقمة يف فم   ملسو هيلع هللا ىلصفوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول اهلل 

ة قالت يا رسول اهلل إين  ثم قال أجد حلم شاة أخذت بغري إذن أهلها فأرسلت املرأ

أرسلت إىل البقيع يشرتي يل شاة فلم أجد فأرسلت إىل جار يل قد اشرتى شاة أن 

ت  فأرسلت إيل هبا فقال رسول اهلل  أرسل إيل هبا بثمنها فلم يوجد فأرسلت إىل امرأ

 (244)أطعمي  األسارى ملسو هيلع هللا ىلص

َبأنَصاحبهَيريدَحنرهَملسو هيلع هللا ىلص(َابلعريَخيربَانليب038َ)

يف  ملسو هيلع هللا ىلصكنت مع النبي  :بن سيابة قالعن يعَل  :كام جاء يف احلديث التايل

فانضمت  (أي نخلتني صغريتني)مسري ل  فأراد أن يقيض حاجت  فأمر وديتني 

ن  إىل  إحداها إىل األخرى ثم أمرها فرجعتا إىل منابتهام وجاء بعري يرضب بجرا

                                                   
 .3331صحيح أيب داود لأللباين  :صحيح (244)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  069َََ عجزاتَسي دَالم 
 

أتدرون ما يقول البعري  ملسو هيلع هللا ىلصاألرض وجرجر حتى انبل ما حول  فقال رسول اهلل 

فقال يا  ؟فقال أواهب  أنت يل ملسو هيلع هللا ىلصحب  يريد نحره فبعث إلي  النبي إن  يزعم أن صا

رسول اهلل ما يل مال أحب إيل من  فقال استوص ب  معروفا فقال ال جرم وال أكرم 

مت  يا رسول اهلل وأتى عىل قرب يعذب صاحب  فقال إن  يعذب يف غري  ماال يل كرا

عن  مادامت كبري فأمر بجريدة فوضعت عىل قربه وقال عسى أن خيفف 

 (248).رطبة

ن  وقيل مقدم عنق البعري من مذبح  إىل  ،أي باطن العنق :يرضب بجرا

 .منحره

َ(َاتلخلصََنَجناسةَاللكب039)

طهور  :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن أيب هريرةؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

 (242)أوالهن بالرتاب .أن يغسل  سبع مرات ،إذا ولغ في  الكلب ،إناء أحدكم

األطباء يف إرشادنا لألسلوب الصحيح يف  ملسو هيلع هللا ىلصا احلديث سبق النبي يف هذ

 .حتى ال تنتقل إلينا األمراض اخلطرية ،االحرتاز من اآلنية التي ولغ فيها الكلب

                                                   
 .2/ 2ممع الزوائد للهيثمي  :صحيح (248)

 .142رواه مسلم  :صحيح (242)



كني071َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

فريوس  أما عن احلكمة يف الغسل سبع مرات أوالهن بالرتاب: هي أنَّ 

يكروب كلام الكلب دقيق متناه يف الصغر، و من املعروف أن  كلام صغر حجم امل

زادت فعالية سطح  للتعلق بجدار اإلناء و التصاق  ب ، و لعاب الكلب املحتوي 

عىل الفريوس يكون عىل هيئة رشيط لعايب سائل، و دور الرتاب هنا هو امتصاص 

 .من اإلناء عىل سطح دقائق  –بااللتصاق السطحي  –امليكروب 

يسحب اللعاب و  ألن الرتاب :والغسل بالرتاب أقوى من الغسل باملاء

و  ،الفريوسات املوجودة في  بقوة أكثر من إمرار املاء، أو اليد عىل جدار اإلناء

 .ذلك بسبب الفرق يف الضغط احللويل بني السائل )لعاب الكلب(، و بني الرتاب

َملسو هيلع هللا ىلصإىلَانليبََ(َالملَيبيكَويشتيك041)

بد اهلل من ظلم صاحب  ل ، فعن ع ملسو هيلع هللا ىلصنعم لقد اشتكى المل إىل رسول اهلل 

خلف  ذات يوم فأرس إيل حديثا ال  ملسو هيلع هللا ىلصأردفني رسول اهلل  :قال بن جعفر ؓ

حلاجت  هدفا  ملسو هيلع هللا ىلصوكان أحب ما استرت ب  رسول اهلل  ،أحدث ب  أحدا من الناس

قال فدخل حائطا لرجل من األنصار فإذا مجل فلام رأى النبي  ،أو حائش نخل

ه  ملسو هيلع هللا ىلصحن وذرفت عيناه فأتاه النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  (صل أذني  وطرفاهاأي أ)فمسح ذفرا

فجاء فتى من األنصار فقال يل  ؟فقال من رب هذا المل ملن هذا المل ،فسكت

فقال أفال تتقي اهلل يف هذه البهيمة التي ملكك اهلل إياها فإن  شكا  ،يا رسول اهلل



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  070َََ عجزاتَسي دَالم 
 

ُه وُتتعب ()إيل أنك تيع  وتدئب   ُكدُّ  (282).أي ت 

 ملسو هيلع هللا ىلص(َالملَيسجدَللنيب040َ)

كان أهل بيت من األنصار لم مجل يسنون علي   :ديث التايلكام جاء يف احل

 ملسو هيلع هللا ىلصوأن  استصعب عليهم فمنعهم ظهره وأن األنصار جاؤوا إىل رسول اهلل 

وأن  استصعب علينا  (أي نستقي علي  املاء)فقالوا إن  كان لنا مجل نستني علي  

 ألصحاب  قوموا  ملسو هيلع هللا ىلصومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل فقال رسول اهلل 

نحوه فقالت األنصار يا  ملسو هيلع هللا ىلصفقاموا فدخل احلائط والمل يف ناحيت  فمشى النبي 

نخاف عليك صولت  قال  (أي املفرتس)رسول اهلل قد صار مثل الكلب الكلِب 

أقبل نحوه حتى خر ساجدا  ملسو هيلع هللا ىلصليس عَل من  بأس فلام نظر المل إىل رسول اهلل 

ط حتى أدخل  يف العمل بناصيت  أذل ما كانت ق ملسو هيلع هللا ىلصبني يدي  فأخذ رسول اهلل 

فقال ل  أصحاب  يا رسول اهلل هذا هبيمة ال يعقل يسجد لك ونحن نعقل فنحن 

قال ال يصلح لبرش أن يسجد لبرش ولو صلح لبرش أن يسجد  ،أحق أن نسجد لك

ة أن تسجد لزوجها لعظم حق  عليها لو كان من قدم  إىل مفرق  ،لبرش ألمرت املرأ

بالقيح والصديد ثم استقبلت  فلحست  ما أدت  (أي تنفجر)رأس  قرحة تنبجس 

                                                   
 .1972صحيح سنن أيب داود لأللباين  :صحيح (282)



كني072َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (282).حق 

ولو صلح أن يسجد برش  ،ال يصلح لبرش أن يسجد لبرش :ويف رواية أخرى

ة أن تسجد لزوجها من عظم حق  عليها ،لبرش لو  ،والذي نفِس بيده ،ألمرت املرأ

ا م ،ثم أقبلت تلحس  ،أن من قدم  إىل مفرق رأس  قرحة تنبجس بالقيح والصديد

 (281)أدت حق 

َبالرسالةَملسو هيلع هللا ىلص(َاذلئبَيتلكمَويشهدَللنيب042َ)

عدا الذئب عىل شاة فأخذها فطلب  الراعي ) :عن أيب سعيد اخلدري قال

تنزع مني رزقا ساق  اهلل  ؟أال تتقي اهلل :قال  ِ بِ ن  فانتزعها من  فأقعى الذئب عىل ذ  

ال الذئب أال أخربك يا عجبي ذئب مقع عىل ذنب  يكلمني كالم اإلنس فق :إيل فقال

فأقبل  :بيثرب خيرب الناس بأنباء ما قد سبق قال ملسو هيلع هللا ىلصحممد  ؟بأعجب من ذلك

الراعي يسوق غنم  حتى دخل املدينة فزواها إىل زاوية من زواياها ثم أتى رسول 

فنودي بالصالة جامعة ثم خرج فقال  ملسو هيلع هللا ىلصفأخربه فأمر رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

صدق والذي نفِس بيده ال  :ملسو هيلع هللا ىلص أخربهم فأخربهم فقال رسول اهلل :للراعي

ك نعل   تقوم الساعة حتى يكلم السباع اإلنس ويكلم الرجل عذبة سوط  ورشا

                                                   
 .4/  2اليثمي  –ممع الزوائد  :صحيح (282)

 .4419صحيح الامع لأللباين  :صحيح (281)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  073َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (283)(وخيربه فخذه بام أحدث أهل  بعده

(043َ)َ َاذلبابَفَإحدىَجناحيهَدواءإخبارهََن 

إذا وقع  :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن أيب هريرة ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

فإن يف أحد جناحي  شفاء ويف  ،ثم ليطرح  ،ء أحدكم فليغمس  كل الذباب يف إنا

 (287).اآلخر داء

ام: أن الذباب ناقل داء وهذا أول :أمرين ملسو هيلع هللا ىلص يذكر لنا النبيُّ  ،يف هذا احلديث

وثانيهام: وهي التي جيهلها الكثري أن  يشء أصبح اآلن معروفاً لدى الميع.

ثيم من النوع ا  .ملمتاز كذلكالذباب يمل مضادات للجرا

فمن أراد أن يأكل أو  ،اوليس وجوب ملسو هيلع هللا ىلصففي احلديث إرشاد من النبي 

يغمس الذباب في  بعد وقوع  حرصاً  ،يرشب من الطعام الذي وقعت في  ذبابة

ب من التلف، وأما من  ،عىل صحة اآلكل والشارب وحفاظًا عىل الطعام والرشا

رتعاف نفس  منظر الذباب إذا وقع يف الطعام أو الرش ب فال يلزم  االستمرا وال  ،ا

 .ملسو هيلع هللا ىلصيكون بذلك ُمالفاً ألمر النبي 

                                                   
 .172/  2السلسلة الصحيحة لأللباين  :صحيح (283)

 .9481رواه البخاري  :صحيح (287)



كني074َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

ولقد أثبتت الدراسات واألبحاث أن الذبابة املنزلية مصابة بطفيَل من جنس 

وهو يقيض حيات  يف الطبقة  ،وهذا الطفيَل يالزم الذبابة عىل الدوام ،الفطريات

ثم  ،فيها إنزيم خاصالدهنية املوجودة داخل بطن الذبابة بشكل خاليا مستديرة 

ال تلبث هذه اخلاليا املستديرة أن تستطيل فتخرج من الفتحات أو من بني مفاصل 

ودور اخلروج هذا يمثل الدور  ،فتصبح خارج جسم الذبابة ،حلقات بطن الذبابة

فيزداد  ،التناسَل لذا الفطر، ويف هذا الدور تتجمع بذور الفطر داخل اخللية

ء ذلكالضغط الداخَل للخلية م حتى إذا وصل الضغط إىل قوة معينة ال  ،ن جرا

انفجرت اخللية وأطلقت البذور إىل خارجها بقوة دفع  ،حتتملها جدر اخللية

 ،عىل هيئة رشاش مصحوباً بالسائل اخللوي ،سم خارج اخللية1شديدة إىل مسافة 

ثيمولذا اإلنزيم الذي يعيش يف بطن الذبابة خاصية قوية يف حتليل وإذابة الر  .ا

ب أو طعام ف   ،وعىل هذا فإذا سقط الذباب يف رشا ثيم العالقة بأطرا وألقى بالرا

ثيم هو ما يمل  الذباب يف  ،يف ذلك الرشاب أو الطعام فإن أقرب مبيد لتلك الرا

فإذا غمست الذبابة يف الطعام أحدثت هذه احلركة  ،جوف  قريبا من أحد جناحي 

ِما يزيد من توتر السائل  ،جودة يف جسم الذبابةضغطًا داخل اخللية الفطرية املو

 ،وخروج األنزيامت املضادة لألمراض ،داخلها زيادة تؤدي إىل انفجار اخلاليا

ويصبح الطعام  ،فتقع عىل الراثيم التي تنقلها الذبابة بأرجلها فتهلكها وتبيدها

ثيم املرضية ً من الرا  .طاهرا



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  075َََ عجزاتَسي دَالم 
 

َاكثريَاتنجبَغنمتدرَوَ،(َالشاةَاليتَالَتدرَاللنب044)

عن أيب بكر الصديق قال خرجت مع رسول اهلل  :كام جاء يف احلديث التايل

إىل بيت  ملسو هيلع هللا ىلصمن مكة فانتهينا إىل حي من أحياء العرب فنظر رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

ة  ة فقالت يا عبد اهلل إنام أنا امرأ منتحيا فقصد إلي  فلام نزلنا ل يكن في  إال امرأ

احلي إن أردتم القرى قال فلم جيبها وذلك عند وليس معي أحد فعليكام بعظيم 

املساء فجاء ابن لا بأعنز يسوقها فقالت يا بني انطلق هبذه العنز والشفرة إىل هذين 

الرجلني فقل لام تقول لكام أمي اذبحا هذه وكال وأطعامنا فلام جاء قال ل  النبي 

بن قال انطلق انطلق بالشفرة وجئني بالقدح قال إّنا قد عزبت وليس هبا ل ملسو هيلع هللا ىلص

رضعها ثم حلب حتى مأل القدح ثم قال انطلق ب   ملسو هيلع هللا ىلصفجاء بقدح فمسح النبي 

إىل أمك فرشبت حتى رويت ثم جاء ب  فقال انطلق هبذه وجئني بأخرى ففعل هبا 

فبتنا  ملسو هيلع هللا ىلصكذلك ثم سقى أبا بكر ثم جاء بأخرى ففعل هبا كذلك ثم رشب النبي 

كثرت غنمها حتى جلبت جلبا إىل املدينة ليلتنا ثم انطلقنا فكانت تسمي  املبارك و

فمر أبو بكر فرأى ابنها فعرف  فقال يا أم  هذا الرجل الذي كان مع املبارك فقامت 

إلي  فقالت يا عبد اهلل من الرجل الذي كان معك قال أو ما تدرين من هو قالت ال 

 ملسو هيلع هللا ىلصقال هو نبي اهلل قالت فأدخلني علي  قال فأدخلها فأطعمها رسول اهلل 

شيئا من أقط  ملسو هيلع هللا ىلصأعطاها قالت فدلني علي  فانطلقت معي وأهدت لرسول اهلل و



كني076َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (289)ومتاع األعراب قال فكساها وأعطاها قال وال أعلم  إال قال وأسلمت

 !(َالشاةَاليتَلمَيطأهاَالفحلَتدر045َّ) 

كنت أرعى غنام لعقبة بن أيب معيط فمر يب رسول  :كام جاء يف احلديث التايل

 :نعم ولكني مؤمتن قال :قلت :يا غالم هل من لبن قال :ر فقالوأبو بك ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

فهل من شاة ل ينز عليها الفحل فأتيت  بشاة فمسح رضعها فنزل لبن فحلب  يف إناء 

 :ثم أتيت  بعد هذا فقلت :اقلص فقلص قال :فرشب وسقا أبا بكر ثم قال للرضع

يرمحك اهلل فإنك  :فمسح رأيس وقال :يا رسول اهلل علمني من هذا القول قال

 (286)غليم معلم

كنت أرعى غنام لعقبة بن أيب معيط فمر يب رسول اهلل  :وجاء يف رواية أخرى

 :قال .ولكني مؤمتن ،نعم :قلت :قال ؟يا غالم هل من لبن :وأبو بكر فقال ملسو هيلع هللا ىلص

فنزل لبن فحلب  يف  ،فأتيت  بشاة فمسح رضعها .فهل من شاة ل ينز عليها الفحل

ثم أتيت  بعد هذا  :قال .اقلص فقلص :ي أبا بكر ثم قال للرضعفرشب وسق ،إناء

يرمحك اهلل  :فمسح رأيس وقال :قال .يا رسول اهلل علمني من هذا القول :فقلت

ثم قال اإلمام أمحد رمح  اهلل ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن  .فإنك غليم معلم

                                                   
 .722/  1دالئل النبوة للبيهقي  (289)

 .122/  9أمحد شاكر  مسند أمحد بتحقيق :صحيح (286)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  077َََ عجزاتَسي دَالم 
 

يها فرشب ورشب فأتاه أبو بكر بصخرة منقورة فاحتلب ف :قال .عاصم بإسناده

إنك  :قال .علمني من هذا القرآن :ثم أتيت  بعد ذلك قلت :أبو بكر ورشبت قال

 (284)قال فأخذت من في  سبعني سورة .غالم معلم

َملسو هيلع هللا ىلص(َالفحلَيسجدَللنيب046َ)

أن رجال من األنصار كان ل  فحالن فاغتلام  :كام جاء يف احلديث التايل

فأراد أن يدعو ل  والنبي  ملسو هيلع هللا ىلصاء إىل النبي فأدخلهام حائطا فسد عليهام الباب ثم ج

قاعد ومع  نفر من األنصار فقال يا نبي اهلل إين جئت يف حاجة وإن فحلني  ملسو هيلع هللا ىلص

يل اغتلام فأدخلتهام حائطا وسددت الباب عليهام فأحب أن تدعو يل أن يسخرها 

اهلل يل فقال ألصحاب  قوموا معنا فذهب حتى أتى الباب فقال افتح ففتح الباب 

 ملسو هيلع هللا ىلصسجد ل  فقال النبي  ملسو هيلع هللا ىلصا أحد الفحلني قريب من الباب فلام رأى النبي فإذ

ائتني بيشء أشد ب  رأس  وأمكنك من  فجاء بخطام فشد ب  رأس  وأمكن  من  ثم 

مشيا إىل أقى احلائط إىل الفحل اآلخر فلام رآه وقع ل  ساجدا فقال للرجل ائتني 

هب فإّنام ال يعصيانك فلام رأى بيشء أشد ب  رأس  فشد رأس  وأمكن  من  وقال اذ

ذلك قالوا يا رسول اهلل هذان فحالن ال يعقالن سجدا لك  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النبي 

أفال نسجد لك قال ال آمر أحدا أن يسجد ألحد ولو أمرت أحدا أن يسجد ألحد 

                                                   
 .232الصحيح من دالئل النبوة للوادعي  :صحيح (284)



كني078َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

ة أن تسجد لزوجها  (288)ألمرت املرأ

َ(َالفرسَالضعيفَيسبقَوجيلبَاملالَالكثري047)

غزوت مع رسول اهلل  :عن جعيل األشجعي قال :يث التايلكام جاء يف احلد

يف بعض غزوات  وأنا عىل فرس يل عجفاء ضعيفة فكنت يف آخر الناس  ملسو هيلع هللا ىلص

فلحقني فقال رس يا صاحب الفرس فقلت يا رسول اهلل عجفاء ضعيفة فرفع 

ُمفقة كانت مع  فرضهبا هبا وقال مهللا بارك ل  فيها قال فلقد  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

أمسك رأسها أتقدم الناس قال ولقد بعت من بطنها باثني عرش  رأيتني ما

  (282).ألفا

َ(َانلاقةَالقاعدةَتسبق048)

جاء رجل إىل النبي  :قال عن أيب هريرةؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

ة :أو قال فتى فقال – ملسو هيلع هللا ىلص فإن يف  ؟هل نظرت إليها " :فقال .أين تزوجت امرأ

 ." فذكر شيئاً  ؟قال " عىل كم تزوجتها .ت إليهاقد نظر :عني األنصار شيئا " قال

ما عندنا اليوم يشء  .فكأنكم تنحتون الذهب والفضة من عرض هذه البال :قال

                                                   
 .2739/  4السلسلة الصحيحة لأللباين  :صحيح (288)

 .169/  9ممع الزوائد اليثمي  :صحيح (282)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  079َََ عجزاتَسي دَالم 
 

( فبعث بعثاً إىل بني عبس وبعث (ولكن سأبعثك يف وج  تصيب في  ،نعطيك 

ول فناول  رس :قال ،يا رسول اهلل أعيتني ناقتي أن تنبعث :فـأتاه فقال ،الرجل فيهم

 :قال أبو هريرة ؓ ،فأتاها فرضهبا برجل  ،اهلل يده كاملعتمد علي  للقيام

 (222).والذي نفِس بيده لقد رأيتها تسبق ب  القائد

َنفرسََيبَطلحةَابلطيءَيسبقَالفرساَ(049)

فركب  ،فزع الناس): قال عن أنس بن مالكؓ  :كام يف احلديث التايل

فركب الناس  ،خرج يركض وحده ثم ،فرسا أليب طلحة بطيئا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 (222).((فام سبق بعد ذلك اليوم .(إن  لبحر ،ل تراعوا ) :فقال ،يركضون خلف 

ًََ(َمجلَجابرَابلطيء051) َملسو هيلع هللا ىلصَبربكةَانليبَصارَرسيعا

خرجت مع رسول اهلل  :قال عن جابرؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

ة ملسو هيلع هللا ىلص  :" قلت !يل " يا جابر فقال ملسو هيلع هللا ىلصفأتى عَل رسول اهلل  .فأبطأ يب مجَل .يف غزا

 .أبطأ يب مجَل وأعيا فتخلفت فنزل فحجن  بِمحجن  :" قلت ؟قال " ما شأنك .نعم

"  :فقال .ملسو هيلع هللا ىلصفلقد رأيتني أكف  عن رسول اهلل  .ثم قال " اركب " فركبت

                                                   
 .27473رواه مسلم والبيهقي  :صحيح (222)

 .1262رواه البخاري  :صحيح (222)



كني081َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

" فهال  :قال .بل ثيب :" فقلت ؟فقال " أبكرا أم ثيبا .نعم :" فقلت ؟أتزوجت

ة  .إن يل أخوات :لت" ق ؟جارية تالعبها وتالعبك فأحببت أن أتزوج امرأ

 !فإذا قدمت فالكيس ." أما إنك قادم :قال .تمعهن ومتشطهن وتقوم عليهن

ه مني بأوقية .نعم :" قلت ؟ثم قال " أتبيع مجلك ." !الكيس ثم قدم  .فاشرتا

 .فجئت املسجد فوجدت  عىل باب املسجد .وقدمت بالغداة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

" فدع مجلك وادخل فصل ركعتني  :قال .نعم :" قلت ؟دمت" اآلن حني ق :فقال

 .فوزن يل بالل .فأمر بالال أن يزن يل أوقية .فدخلت فصليت ثم رجعت :" قال

 :فقلت .فلام وليت قال " ادع يل جابرا " فدعيت .قال فانطلقت .فأرجح يف امليزان

ولك  ." خذ مجلك :فقال .ول يكن يشء أبغض إيل من  .اآلن يرد عىل المل

 (221)."ثمن 

حجن (فحجن  بِمحجن )
ِ
عصا فيها تعقف يلتقط هبا الراكب ما سقط  :: وامل

استحباب صالة ركعتني عند  ملسو هيلع هللا ىلصيقصد من  النبي  :(ركعتني لَّ ص  )ادخل ف   .من  

 .القدوم من السفر

                                                   
 .429رواه مسلم  :صحيح (221)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  080َََ عجزاتَسي دَالم 
 

َملسو هيلع هللا ىلص(َذراعَالشاةَيكلمَانليب050َ)

ت خيرب ملا فتح قال: عن أيب هريرة ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

امجعوا إيل من كان ها هنا من ) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ،شاة فيها سم ملسو هيلع هللا ىلصأهديت للنبي 

 :فقالوا  .(إين سائلكم عن يشء فهل أنتم صادقي عن ) :فقال ،فجمعوا ل  .(ُيود

بل أبوكم  ،كذبتم) :فقال ،فالن :قالوا  .(من أبوكم) :ملسو هيلع هللا ىلصقال لم النبي  ،نعم

 :فقالوا  .(دقي عن يشء إن سألت عن فهل أنتم صا) :قال ،صدقت :قالوا  .(فالن

من أهل ) :فقال لم ،وإن كذبنا عرفت كذبنا كام عرفت  يف أبينا ،نعم يا أبا القاسم

اخسؤوا ) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ،ثم ختلفونا فيها ،نكون فيها يسريا  :قالوا  .(؟النار

 هل أنتم صادقي عن يشء إن سألتكم) :ثم قال .(واهلل ال نخلفكم فيها أبدا ،فيها

 ،نعم :قالوا  .(هل جعلتم يف هذه الشاة سام) :قال ،نعم يا أبا القاسم :فقالوا  .(عن 

وإن كنت نبيا ل  ،أردنا إن كنت كاذبا نسرتيح :قالوا  .(ما محلكم عىل ذلك) :قال

 (223)يرضك

َ(َطائرَاحل مرةََخذَحقه052)
كنا مع رسول : عن عبد اهلل بن مسعود ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

وهو طائر صغري كالعصفور( معها )يف سفر فانطلق حلاجت  فرأينا محرة  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

                                                   
 .3262رواه البخاري  :صحيح (322)



كني082َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

من  :فقال ملسو هيلع هللا ىلصفرخان فأخذنا فرخيها فجاءت احلمرة فجعلت تفرش فجاء النبي 

من حرق  :ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال ؟فجع هذه بولدها

 (229).رب النارإن  ال ينبغي أن يعذب بالنار إال  :نحن قال :هذه قلنا

َويوقرهَملسو هيلع هللا ىلص(َوحشَحيرتمَانليب053َ)
كان آلل رسول : ▲عن أم املؤمنني عائشة  :كام جاء يف احلديث التايل

لعب واشتد وأقبل وأدبر فإذا أحس  ملسو هيلع هللا ىلصوحش فإذا خرج رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

فلم يرتمرم )أي يسكن و ال يتحرك( ما  (أي أقام ال يربح)ربض  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 (226)يف البيت كراهية أن يؤذي  ملسو هيلع هللا ىلصدام رسول اهلل 

                                                   
 .848/  2السلسلة الصحيحة لأللباين  :صحيح (229)

 .312/  72مسند أمحد بن حنبل  :صحيح (226)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  083َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 
ُم

ي   ب 
إت  الي  ز  امع الز   ملسو هيلع هللا ىلصعج   ؤ ي 

َألمَحرامَملسو هيلع هللا ىلص(َرؤياَانليب054َ)

م بنت ملحان  :كام جاء يف احلديث التايل وهي من حمارم ) ▲عن أم حرا

يوما قريبا  ملسو هيلع هللا ىلصنام النبي  :قالت (حرم أن ينال النبي فهو ينال منها ما جيوز للم  

 ،أناس من أمتي عرضوا عَل) :قال ؟أضحكك ما :فقلت ،ثم استيقظ يبتسم ،مني

فادع اهلل أن جيعلني  :قالت .(كامللوك عىل األرسة ،يركبون هذا البحر األخرض

 ،فأجاهبا مثلها ،فقالت مثل قولا ،ففعل مثلها ،ثم نام الثانية ،فدعا لا ،منهم

 فخرجت مع زوجها .(أنت من األولني) :فقال ،ادع اهلل أن جيعلني منهم :فقالت

فلام انصفوا  ،أول ما ركب املسلمون البحر مع معاوية ،عبادة بن الصامت غازيا

 (224) .فقربت إليها دابة لرتكبها فصعتها فامتت ،من غزوهم قافلني فنزلوا الشأم

َأليبَبكرَوعمرَملسو هيلع هللا ىلص(َرؤياَانليب055َ)

بينا أنا  :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن أيب هريرة ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

ثم أخذها ابن أيب  ،فنزعت منها ما شاء اهلل ،أيتني عىل قليب عليها دلور ،نائم

ثم  ،واهلل يغفر ل  ضعف  ،ويف نزع  ضعف ،فنزع هبا ذنوبا أو ذنوبني ،قحافة

                                                   
 .1422رواه البخاري  :صحيح (224)



كني084َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 ،فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر ،فأخذها ابن اخلطاب ،استحالت غربا

  (228)حتى رضب الناس بعطن

يف  ¶مثال واضح ملا جرى أليب بكر وعمر هذا املنام  :قال العلامء

وكل ذلك مأخوذ  ،وانتفاع الناس هبام ،وظهور آثارها ،وحسن سريهتام ،خالفتهام

 ،هو صاحب األمر ملسو هيلع هللا ىلصفكان النبي  .وآثار صحبت  ،ومن بركت  ،ملسو هيلع هللا ىلصمن النبي 

 ،وأوضح أصول  وفروع  ،ومهد أموره ،وقرر قواعد اإلسالم ،فقام ب  أكمل قيام

ثم  {اليوم أكملت لكم دينكم}وأنزل اهلل تعاىل  ،يف دين اهلل أفواجاودخل الناس 

د بقول   ،سنتني وأشهرا  فخلف  أبو بكر ؓ ،ملسو هيلع هللا ىلصتويف  نوبا ذ   :ملسو هيلع هللا ىلصوهو املرا

د ذنوبان كام صح ب  يف الرواية  ،وهذا شك من الراوي ،نوبني "أو ذ   واملرا

ثم  .اإلسالم واتساع ،وحصل يف خالفت  قتال أهل الردة وقطع دابرهم .األخرى

وتقرر لم من أحكام  ما ل  ،فاتسع اإلسالم يف زمن  ،تويف فخلف  عمر ؓ

فعرب بالقليب عن أمر املسلمني ملا فيها من املاء الذي ب  حياهتم  .يقع مثل 

وسقي  هو قيام  بمصاحلهم وتدبري  ،وشب  أمريهم باملستقي لم ،وصالحهم

ظاهره أن  عائد  :قال القايض (حتى رضب الناس بعطن) :ملسو هيلع هللا ىلصوقول   .أمورهم

 .إىل خالفة عمر خاصة 

                                                   
 .3667رواه البخاري  :صحيح (228)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  085َََ عجزاتَسي دَالم 
 

حد056)
 
َ(َرؤياَشهداءََ

تنفل رسول اهلل قال:  ¶عن ابن عباس  :كام جاء يف احلديث التايل

رأيت يف  :سيف  ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى في  الرؤيا يوم أحد فقال ملسو هيلع هللا ىلص

ف كبشا فأولت  كبش سيفي ذي الفقار فال فأولت  فال يكون فيكم ورأيت أين مرد

الكتيبة ورأيت أين يف درع حصينة فأولتها املدينة ورأيت بقرا تذبح فبقر واهلل 

 (222)ملسو هيلع هللا ىلصفبقر واهلل خري فكان الذي قال رسول اهلل  ،خري

فأولت  ،و رأيت بقرا تنحر ،رأيت كأين يف درع حصينة :وجاء يف رواية أخرى

 (122). خريواهلل ،وأن البقر نفر ،أن الدرع احلصينة املدينة

َرؤياَصفيةصدقَ(057َ)

 ،كان بعيني صفية خرضة: ¶عن ابن عباس  :كام جاء يف احلديث التايل

إين رأيت فيام  ،قلت لزوجي :فقالت ؟ما هذه اخلرضة بعينيك :ملسو هيلع هللا ىلصفقال لا النبي 

وما  :قالت ؟أتريدين ملك يثرب :فلطمني وقال ،يرى النائم قمرا وقع يف حجري

يا صفية  :فقال ،فام زال يعتذر إيل ،قتل أيب وزوجي ،اهلل كان أبغض إيل من رسول

                                                   
 .276/  7مسند أمحد  :صحيح (222)

 .3746صحيح الامع لأللباين  :صحيح (122)



كني086َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

حتى ذهب ذاك من  [قالت] ،عتذر إليهاي   ل  ع  ف  و   ل  ع  ف  العرب و   عَلَّ  ب  لَّ إن أباك أ  

 (122).نفِس

َ(َرؤياَطلحة058)

: أن رجلني قدما  ؓعن طلحة بن عبيد اهلل :كام جاء يف احلديث التايل

 مجيعا وكان أحدها أشد اجتهادا من صاحب  وكان إسالمهام ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسول اهلل 

يت  :فغزا املجتهد منهام فاستشهد ثم مكث اآلخر بعده سنة ثم تويف قال طلحة فرأ

فيام يرى النائم كأين عند باب النة إذا أنا هبام وقد خرج خارج من النة فأذن 

ارجع  :للذي تويف اآلخر منهام ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجعا إيل فقاال يل

فإن  ل يأن لك بعد فأصبح طلحة يدث ب  الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول 

يا رسول اهلل هذا كان أشد اجتهادا ثم  :من أي ذلك تعجبون قالوا  :فقال ملسو هيلع هللا ىلص

أليس قد مكث هذا بعده سنة  :استشهد يف سبيل اهلل ودخل هذا النة قبل  فقال

 :صىل كذا وكذا سجدة يف السنة قالوا بىل و :بىل وأدرك رمضان فصام  قالوا  :قالوا 

 (121).فلام بينهام أبعد ما بني السامء واألرض :ملسو هيلع هللا ىلصبىل قال رسول اهلل 

                                                   
 .629/  6السلسلة الصحيحة لأللباين  :صحيح (122)

 .342/  1مسند أمحد  :صحيح (121)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  087َََ عجزاتَسي دَالم 
 

َ(َرؤياَعبدَاللَبنَسالم059)

: كنت جالسا يف مسجد عن قيس بن عباد ؓكام جاء يف احلديث التايل 

 ،هذا رجل من أهل النة :فقالوا  ،فدخل رجل عىل وجه  أثر اخلشوع ،املدينة

 :إنك حني دخلت املسجد قالوا  :وتبعت  فقلت ،ثم خرج ،فصىل ركعتني توز فيهام

 ،واهلل ال ينبغي ألحد أن يقول ما ال يعلم :قال ،هذا رجل من أهل النة

ورأيت كأين  ،فقصصتها علي  ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رؤيا عىل عهد النبي  :وسأحدثك ل ذاك

أسفل  يف  ،يدوسطها عمود من حد -ذكر من سعتها وخرضهتا  -يف روضة 

فأتاين  ،ال أستطيع :قلت ،ارق  :فقيل يل ،يف أعاله عروة ،األرض وأعاله يف السامء

ف   ،فرقيت حتى كنت يف أعالها ،فرفع ثيايب من خلفي ،(أي اخلادم)ِمن ص 

فقصصتها عىل  ،فاستيقظت وإّنا لفي يدي .استمسك :فقيل يل ،فأخذت بالعروة

وتلك  ،وذلك العمود عمود اإلسالم ،متلك الروضة اإلسال) :قال ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

وذلك الرجل عبد اهلل بن  .(فأنت عىل اإلسالم حتى متوت ،العروة عروة الوثقى

 (123).سالم

                                                   
 .3823رواه البخاري  :صحيح (123)



كني088َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

َ(َرؤياَعبدَاللَبنَعمر061)

إن رجاال من  :قال ¶عن عبد اهلل بن عمر  :كام جاء يف احلديث التايل

فيقصوّنا  ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل كانوا يرون الرؤيا عىل عهد رسول  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول اهلل 

وأنا غالم حديث  ،ما شاء اهلل ملسو هيلع هللا ىلصفيقول فيها رسول اهلل  ،ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسول اهلل 

يت مثل  :فقلت يف نفِس ،وبيتي املسجد قبل أن أنكح ،السن لو كان فيك خري لرأ

 ،مهللا إن كنت تعلم يف خريا فأرين رؤيا :فلام اضطجعت ليلة قلت ،ما يرى هؤالء

يقبالن  ،يف يد كل واحد منهام مقمعة من حديد ،لكانفبينام أنا كذلك إذ جاءين م

ثم أراين لقيني ملك  ،مهللا أعوذ بك من جهنم :وأنا بينهام أدعو اهلل ،يب إىل جهنم

لو تكثر  ،نعم الرجل أنت ،(أي ال ختف)ل ترع  :فقال ،يف يده مقمعة من حديد

 ،ية كطي البئرفإذا هي مطو ،فانطلقوا يب حتى وقفوا يب عىل شفري جهنم .الصالة

وأرى فيها  ،بني كل قرنني ملك بيده مقمعة من حديد ،لا قرون كقرون البئر

 ،عرفت فيها رجاال من قريش ،رؤوسهم أسفلهم ،رجاال معلقني بالسالسل

فقصتها حفصة عىل رسول  ،فقصصتها عىل حفصة .فانصفوا يب عن ذات اليمني

ل يزل  :فقال نافع .(الحإن عبد اهلل رجل ص) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 (127).بعد ذلك يكثر الصالة

                                                   
 .4218رواه البخاري  :صحيح (127)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  089َََ عجزاتَسي دَالم 
 

َ(َرؤياَفَبعضَالصحابة060)

ة بن ُجن ُدبعن  :كام جاء يف احلديث التايل ُمر  أن رجال قال يا  : ؓس 

من السامء فجاء أبو بكر فأخذ  (أي ُأرسل)رسول اهلل إين رأيت كأن دلوا ديل 

قيها فرشب رشبا ضعيفا ثم جاء عمر فأخذ بع قيها فرشب حتى تضلع ثم بعرا را

قيها فانتشطت  قيها فرشب حتى تضلع ثم جاء عَل فأخذ بعرا جاء عثامن فأخذ بعرا

 (129)(أي يشء من املاء)يشء  (أي من الدلو)وانتضح علي  منها 

قيها د ختالف بينها ثم تشد يف  :قال اخلطايب يف معناها :فأخذ بعرا أّنا أعوا

أي رشب وافرا حتى  :حتى تضلع .هتا عرقوةعرى الدلو وتعلق هبا احلبل واحد

الدلو اضطراهبا  انتشاط :قال اخلطايب :فانتشطت .روي فتمدد جنب  وضلوع 

 .: أي عىل عَلوانتضح علي  .حتى ينتضح ماؤها

فإنام هو إشارة إىل  ،وأما قول  يف أيب بكر فرشب رشبا ضعيفا :قال اخلطايب

عش بعد اخلالفة أكثر من سنتني ويشء وبقي قص مدة أمر واليت  وذلك أن  ل ي

 .فذلك معنى تضلع  واهلل أعلم ،عمر عرش سنني وشيئا

                                                   
 .7634سنن أيب داود  :صحيح (129)



كني091َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

َ(َرؤياََقتلَمسيلمةَالكذاب062) 

قدم مسيلمة قال:  عن عباس بن عباس ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

إن جعل يل حممد األمر من بعده  :فجعل يقول ،ملسو هيلع هللا ىلصالكذاب عىل عهد رسول اهلل 

ومع  ثابت بن  ملسو هيلع هللا ىلصفأقبل إلي  رسول اهلل  ،مها يف برش كثري من قوم وقد ،تبعت 

حتى وقف عىل مسيلمة يف  ،قطعة جريد ملسو هيلع هللا ىلصويف يد رسول اهلل  ،قيس بن شامس

 ،ولن تعدو أمر اهلل فيك ،لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها) :أصحاب  فقال

فأخربين أبو  .(وإين ألراك الذي أريت فيك ما رأيت ،ولئن أدبرت ليعقرنك اهلل

رين من ذهب ،بينام أنا نائم) :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  :هريرة  ،رأيت يف يدي سوا

فأولتهام كذابني  ،فنفختهام فطارا ،أن انفخهام :فأوحي إيل يف املنام ،فأهني شأّنام

صاحب  ،واآلخر مسيلمة الكذاب ،فكان أحدها العنِس .(خيرجان من بعدي

 (126) .الياممة

َتلَمسيلمةَالكذابَواألسودَالعنيس(َرؤياََق063)

بينا أنا نائم أتيت  :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة أن النبي  :كام جاء يف احلديث التايل

ران من ذهب ،بخزائن األرض فأوحي إيل أن  ،فكربا عَل ،فوضع يف كفي سوا

                                                   
 .3612رواه البخاري  :صحيح (126)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  090َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 ،صاحب صنعاء :فأولتهام الكذابني اللذين أنا بينهام ،فنفختهام فذهبا ،انفخهام

 (124)مةوصاحب اليام

رين من ذهب :ويف رواية أخرى  .فأهني شأّنام .بينا أنا نائم رأيت يف يدي سوا

فأولتهام كذابني خيرجان من  .فنفختهام فطارا .فأوحي إيل يف املنام أن انفخهام

واآلخر مسيلمة صاحب  .صاحب صنعاء ،فكان أحدها العنِس .بعدي

  (128).الياممة

َةَإىلَالحفة(َرؤياَنقلَاحلىمََنَاملدين064)

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن عبد اهلل بن عمر ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

فأولت  ،حتى قامت بمهيعة ،خرجت من املدينة ،رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس

 (122).وهي الحفة .أن وباء املدينة ينقل إىل مهيعة

                                                   
 .7349رواه البخاري  :صحيح (124)

 .1147رواه مسلم  :صحيح (128)

 .4272رواه البخاري  :صحيح (122)



كني092َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

حدوَإىلَيرثبَملسو هيلع هللا ىلص(َرؤياَهجرةَانليب065َ) 
 
ََاَحدثَيومََ

رأيت  :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب موسى األشعري أن النبي  :احلديث التايل كام جاء يف

فذهب وهَل إىل أّنا الياممة أو  ،يف املنام أين أهاجر من مكة إىل أرض هبا نخل

أين هززت سيفا فانقطع  :ورأيت يف رؤياي هذه ،فإذا هي املدينة يثرب ،هجر

فعاد أحسن ما  ثم هززت  بأخرى ،فإذا هو ما أصيب من املؤمنني يوم أحد ،صدره

واهلل  ،ورأيت فيها بقرا  ،فإذا هو ما جاء اهلل ب  من الفتح واجتامع املؤمنني ،كان

وإذا اخلري ما جاء اهلل ب  من اخلري وثواب الصدق  ،فإذا هم املؤمنون يوم أحد ،خري

 (122) .الذي آتانا اهلل بعد يوم بدر

                                                   
 .3611رواه البخاري  :صحيح (122)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  093َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 
ُم

ي   ب 
إت  الي  ز    ملسو هيلع هللا ىلصعج 

َّ ن  ؤالح ِ مع الش  اطي   ن   ب 

يطانَالَي عبدَفَََنَملسو هيلع هللا ىلصَ(َإخباره066) َجزيرةَالعربالش 

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ¶عن جابر بن عبد اهلل  :كام جاء يف احلديث التايل

أي )ولكن يف التحريش  .إن الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب

 (122).بينهم (احلمل عىل الفتن واحلروب

 ملاء(َإخبارهَبأنَالشيطانَحالَبنيَعمارَوبنيَا067)

ر بن يارسؓ  :كام جاء يف احلديث التايل قد قاتلت مع  قال: عن عامَّ

 ؟فكيف قاتلت الن ،هذا اإلنس قد قاتلت :فقيل .الن واإلنس ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

حتى  ،فلقيت الشيطان يف صورت  ،إىل بئر أستقي منها ملسو هيلع هللا ىلصبعثني رسول اهلل  :قال

فقال رسول اهلل  .أو حجر ،ثم جعلت أدمي أنف  بفهر معي ،قاتلني فصعت 

 .فأخربت  باألمر ،فلام رجعت سألني ،إن عامرا لقي الشيطان عند بئر فقاتل  :ملسو هيلع هللا ىلص

 (121).ذاك شيطان :فقال

                                                   
 .1821رواه مسلم  :صحيح (122)

 .217/  4رواه البيهقي يف دالئل النبوة  :صحيح (121)



كني094َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

َ(َالعرجونَامليضءَيرضبَالشيطان068) 

كانت ليلة  قال: عن قتادة بن النعامن ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

يلة شهود العتمة مع النبي شديدة الظلمة واملطر فقلت لو أين اغتنمت هذه الل

أبصين ومع  عرجون يميش علي  فقال ما  ملسو هيلع هللا ىلصففعلت فلام انصف النبي  ملسو هيلع هللا ىلص

لك يا قتادة هانه هذه الساعة قلت اغتنمت شهود الصالة معك يا رسول اهلل 

فأعطاين العرجون فقال إن الشيطان قد خلفك يف أهلك فاذهب هبذا العرجون 

راء البيت فارضب  بالعرجون فخرجت من فأمسك ب  حتى تأيت بيتك فخذه مكن و

املسجد فأضاء العرجون مثل الشمعة نورا فاتضأت ب  فأتيت أهَل فوجدهتم 

رقودا فنظرت يف الزاوية فإذا فيها قنفذ فلم أزل أرضب  بالعرجون حتى 

 .هو العود األصفر الذي في  الشامريخ إذا يبس واعوج :والعرجون، (123).خرج

َإبليسبَيمسكَملسو هيلع هللا ىلص(َانليب069َ)

قام رسول اهلل  قال: عن أيب الدرداء ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

وبسط  .فسمعناه يقول " أعوذ باهلل منك " ثم قال " ألعنك بلعنة اهلل " ثالثا .ملسو هيلع هللا ىلص

قد سمعناك تقول يف  !يا رسول اهلل :فلام فرغ من الصالة قلنا .يده كأن  يتناول شيئا

                                                   
 .44/  4صحيح: السلسلة الصحيحة لأللباين  (123)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  095َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 ،قال " إن عدو اهلل .ورأيناك بسطت يدك .الصالة شيئا ل نسمعك تقول  قبل ذلك

ثالث  .أعوذ باهلل منك :فقلت .جاء بشهاب من نار ليجعل  يف وجهي ،إبليس

ثم أردت  .ثالث مرات .فلم يستأخر .ألعنك بلعنة اهلل التامة :ثم قلت .مرات

يلعب ب  ولدان  (أي مقيداً )لوال دعوة أخينا سليامن ألصبح موثقا  !واهلل .أخذه

 (127) .دينةأهل امل

َبانلبوةَملسو هيلع هللا ىلص(َشهادةَالنَللنيب071َ)

ما سمعت  قال: ¶عن عبد اهلل بن عمر  :كام جاء يف احلديث التايل

إذ مر ب   ،، بينام عمر جالسيقول: إين ألظن  كذا، إال كان كام يظن عمر ليشء قطُّ 

 لقد كان :أو ،أو إن هذا عىل دين  يف الاهلية ،لقد أخطأ ظني :فقال ،رجل مجيل

ما رأيت كاليوم استقبل ب   :فقال ،فقال ل  ذلك ،فدعي ل  ،عَل الرجل ،كاهنهم

كنت كاهنهم يف  :قال ،فإين أعزم عليك إال ما أخربتني :قال ،رجل مسلم

 ،بينام أنا يوما يف السوق :قال ،فام أعجب ما جاءتك ب  جنيتك :قال ،الاهلية

 ،ويأسها من بعد إنكاسها ،األن تر الن وإبالسه :فقالت ،جاءتني فيها الفزع

بينام أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل  ،صدق :قال عمر .وحلوقها بالقالص وأحالسها

ل أسمع صارخا قط أشد صوتا من   ،(أي جني)فصخ ب  صارخ  ،بعجل فذبح 

                                                   
 .971رواه مسلم  :صحيح (127)



كني096َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 ،فوثب القوم ،ال إهل إال أنت :يقول ،رجل فصيح ،أمر نجيح ،يا جليح :يقول

رجل  ،أمر نجيح ،يا جليح :ثم نادى ،وراء هذا ال أبرح حتى أعلم ما :قلت

 (129).هذا نبي :فام نشبنا أن قيل ،فقمت ،ال إهل إال اهلل :يقول ،فصيح

بحال الرجل الميل دون  أخرب ُعمر ؓ بعد أن   ،نعم ففي هذا احلديث

وكذلك أخربه ما جاءه  ،ومن بعدها أكد ل  الرجل أن  فعال كان كاهن ،أن يعرف 

 ... أخرب بعدها ُعمرؓ .ل حتى أخربه الرجل بأمره مع النيةعن جنية الرج

جاء  ،الرجل بأمر حدث مع  يف الاهلية حيث قال بأن  وهو يف يوم عند آلهتهم

رجل  ،أمر نجيح ،ن وقال )يا جليحالرجل بعجل فذبح  فصخ صارخ أي 

مر وأ ،وجليح اسم الني كام قال بعض العلامء (ال إهل إال أنت :يقول ،فصيح

النبي حُممد  اهلل، وهذا الرجل هوإال  يح يقول ال إهلرجل فص ،نجيح أي ناجح

 .حيث جاء بالتوحيد حيث ال إهل إال اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

 خارسة(َرجعتَالشياطني070َ)

انطلق رسول  قال: عن عبد اهلل بن عباس ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

حيل بني الشياطني وقد  ،عامدين إىل سوق عكاظ ،يف طائفة من أصحاب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ؟ما لكم :فقالوا  ،فرجعت الشياطني ،وأرسلت عليهم الشهب ،وبني خرب السامء

                                                   
 .3866رواه البخاري  :صحيح (129)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  097َََ عجزاتَسي دَالم 
 

ما حال بينكم  :قال ،وأرسلت علينا الشهب ،حيل بيننا وبني خرب السامء :فقالوا 

فانظروا ما هذا  ،فارضبوا مشارق األرض ومغارهبا ،وبني خرب السامء إال ما حدث

ينظرون ما هذا  ،فرضبوا مشارق األرض ومغارهبا ،فانطلقوا  .األمر الذي حدث

فانطلق الذين توجهوا نحو هتامة إىل  :قال ،األمر الذي حال بينهم وبني خرب السامء

وهو يصَل بأصحاب  صالة  ،وهو عامد إىل سوق عكاظ ،بنخلة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 هذا الذي حال بينكم وبني خرب :فقالوا  ،فلام سمعوا القرآن تسمعوا ل  ،الفجر

نا عجبا} :فقالوا  ،فهنالك رجعوا إىل قومهم ،السامء ُيدي  .يا قومنا إنا سمعنا قرآ

 :ملسو هيلع هللا ىلصوأنزل اهلل عز وجل عىل نبي   {.إىل الرشد فآمنا ب  ولن نرشك بربنا أحدا

 (126) .وإنام إلي  قول الن {.قل أوحي إيل أن  استمع نفر من الن}

َ(َفلعمريََاََحسبهَخالطينََبدا072)

ملا  قال: عن عثامن بن أيب العاصؓ  :يف احلديث التايلكام جاء 

عىل الطائف جعل يعرض يل يشء يف صاليت حتى ما  ملسو هيلع هللا ىلصاستعملني رسول اهلل 

فقال ابن أيب العاص  ملسو هيلع هللا ىلصأدري ما أصَل فلام رأيت ذلك رحلت إىل رسول اهلل 

قلت نعم يا رسول اهلل قال ما جاء بك قلت يا رسول اهلل عرض يل يشء يف 

تى ما أدري ما أصَل قال ذاك الشيطان ادن  فدنوت من  فجلست عىل صلوايت ح

                                                   
 .7212بخاري رواه ال :صحيح (126)



كني098َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

صدور قدمي قال فرضب صدري بيده وتفل يف فمي وقال اخرج عدو اهلل ففعل 

ذلك ثالث مرات ثم قال احلق بعملك قال فقال عثامن فلعمري ما أحسب  خالطني 

 (124)بعد

َفَادلينَك َكَ ش َ(َهكذاَيأيتَالشيطانَلي 073َ)

ال يزال الناس  قال: عن أيب هريرة ؓ ::يف احلديث التايلكام جاء 

فمن وجد من ذلك  ؟فمن خلق اهلل ،خلق اهلل اخللق ،هذا :يتساءلون حتى يقال

 ؟من خلق السامء :يأيت الشيطان أحدكم فيقول :ويف رواية .آمنت باهلل :شيئا فليقل

 (128) ورسل  :وزاد .اهلل ثم ذكر بمثل  :فيقول ؟من خلق األرض

من  :إن الشيطان يأيت فيقول قال: عن أيب هريرةؓ  :ويف حديث آخر

من خلق  :فيقول ،اهلل :فيقول ؟فيقول من خلق األرض ،اهلل :فيقول ؟خلق السامء

 (122)آمنت باهلل و رسول   :فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل !؟اهلل

                                                   
 .1847صحيح ابن ماجة لأللباين  :صحيح (124)

 .237رواه مسلم  :صحيح (128)

 .2696صحيح الامع لأللباين  :صحيح (122)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  099َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 
ُم

ي   ب 
إت  الي  ز    ملسو هيلع هللا ىلصعج 

 عاممع الطَّ

ربعو074) َنَاتلمرَيأخذونََنَرجالًَ(ََربعمائةََو

ِميِّ عن  :كام جاء يف احلديث التايل يٍد اخل  ث ع 
عِ  ب ِن س 

ِ
ني  أتينا  قال: ؓ ُدك 

 :لعمر ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  .ونحن أربعون وأربعامئة نسأل  الطعام ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 :قال وكيع –يا رسول اهلل ما عندي إال ما يقيظني والصبية  :قال .قم فأعطهم

يا رسول اهلل  :قال عمر .قم فأعطهم :قال –القيظ يف كالم العرب أربعة أشهر 

فقام عمر وقمنا مع  فصعد بنا إىل غرفة ل  فأخرج املفتاح من  :قال .سمعا وطاعة

 .فإذا يف الغرفة من التمر شبي  بالفصيل الرابض :قال دكني .حجزت  ففتح الباب

 ثم التفت وإين ملن :قال .فأخذ كل رجل منا حاجت  ما شاء :قال ،شأنكم :قال

 (112).آخرهم وكأنا ل نرزأ من  مترة

َفالَينقصَ(ََربعمائةَشخصَيأكلونََنَتمرَقليل075)

قدمنا عىل  :قال  ؓعن النعامن بن مقرن :كام جاء يف احلديث التايل

بأمره فقال بعض  ملسو هيلع هللا ىلصيف أربعامئة من مزينة فأمرنا رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

لعمر زودهم فقال ما  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي القوم يا رسول اهلل ما لنا طعام نتزوده فقال ا

                                                   
 .218الصحيح من دالئل النبوة للوادعي  :صحيح (112)



كني211َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

عندي إال فاضلة من متر وما أراه يغني عنهم شيئا قال انطلق فزودهم فانطلق بنا 

إىل علية فإذا فيها متر مثل البكر األورق فقال خذوا فأخذ القوم حاجتهم قال 

وكنت من آخر القوم قال فالتفت وما أفقد موضع مترة وقد احتمل من  أربعامئة 

 (112)(رجل

َيهَالصحفةَكماَنَرجالًَيأكلونَفتاتاًََنَاخلزبَربعو(076َ)

كنت من  :قال عن واثلة بن األسقع ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

 ملسو هيلع هللا ىلصيا واثلة اذهب إىل رسول اهلل  :أصحاب الصفة فشكا أصحايب الوع فقالوا 

يا رسول اهلل إن أصحايب شكوا  :فقلت ملسو هيلع هللا ىلصفاستطعم لنا فأتيت رسول اهلل 

يا رسول اهلل ما  :قالت ،هل عندك من يشء :لعائشة ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل الوع فقال ر

 ملسو هيلع هللا ىلصفائتيني ب  فجاءت بجراب فدعا رسول اهلل  :قال ،عندي إال فتات خبز

ثم جعل يصلح الثريد بيده وهو يربو حتى  ،بصحفة فأفرغ اخلبز يف الصحفة

يا واثلة اذهب فجئ بعرشة من أصحابك وأنت عارشهم  :فقال ،امتألت الصحفة

اجلسوا وخذوا باسم اهلل  :هبت فجئت بعرشة من أصحايب وأنا عارشهم فقالفذ

ليها وال تأخذوا من أعالها فإن الربكة تنزل من أعالها فأكلوا حتى  خذوا من حوا

ثم جعل يصلحها بيده وهي تربو  ،شبعوا ثم قاموا ويف الصحفة مثل ما كان فيها

                                                   
 .324/  8ممع الزوائد للهيثمي  :صحيح (112)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  210َََ عجزاتَسي دَالم 
 

صحابك فجئت بعرشة فقال يا واثلة اذهب فجئ بعرشة من أ :قال ،حتى امتألت

اجلسوا فجلسوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قاموا فقال اذهب فجئ بعرشة من 

هل بقي من أحد قلت  :قال ،أصحابك فذهبت فجئت بعرشة ففعلوا مثل ذلك

نعم عرش قال اذهب فجئ هبم فذهبت فجئت هبم فقال اجلسوا فجلسوا فأكلوا 

يا واثلة اذهب هبذا  :ثم قال ،كانثم قاموا وبقي يف الصحفة مثل ما  ،حتى شبعوا 

 (111).▲إىل عائشة 

َ(َالربكةَفَاالجتماعََعَالطعام077)

أن أصحاب قال:  عن وحيش بن حربؓ  ::كام جاء يف احلديث التايل

 :قالوا  ،فلعلكم تفرتقون :يا رسول اهلل إنا نأكل وال نشبع قال :قالوا  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 (113).اسم اهلل علي  يبارك لكم في فاجتمعوا عىل طعامكم واذكروا  :قال ،نعم

َ(َالربكةَفَالسمن078)

أن أم مالك قال:  عن جابر بن عبد اهلل ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

وليس  .فيأتيها بنوها فيسألون األدم .يف عكة لا سمنا ملسو هيلع هللا ىلصكانت هتدي للنبي 

                                                   
 .328/ / 8ممع الزوائد للهيثمي  :صحيح (111)

 .3466حسن: سنن أيب داود  (113)



كني212َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

زال  فام .فتجد في  سمنا .ملسو هيلع هللا ىلصفتعمد إىل الذي كانت هتدي في  للنبي  .عندهم يشء

 .نعم :" قالت ؟فقال " عصتيها ملسو هيلع هللا ىلصفأتت النبي  .يقيم لا أدم بيتها حتى عصت 

 (117) .قال " لو تركتيها ما زال قائام "

َ(َالربكةَفَالشعري079)

أن رجال أتى قال:  عن جابر بن عبد اهلل ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

ت  فام زال الرجل  .فأطعم  شطر وسق شعري .يستطعم  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  يأكل من  وامرأ

 .ولقام لكم " ،فقال " لول تكل  ألكلتم من  .ملسو هيلع هللا ىلصفأتى النبي  .حتى كال  .وضيفهام

 (119).()أي الستمر دائامً أبدًا وما انقطع خريه

َ(َالربكةَفَشطرَالشعري081)

تويف رسول اهلل  :قالت ▲عن السيدة عائشة  :كام جاء يف احلديث التايل

فأكلت من   ،إال شطر من شعري يف رف يل ،ذو كبد وما يف بيتي من يشء يأكل  ملسو هيلع هللا ىلص

 (116).فكلت  ففني ،حتى طال عَل

                                                   
 .1182روه مسلم  :صحيح (117)

 .1182رواه مسلم  :صحيح (119)

 .3224رواه البخاري  :صحيح (116)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  213َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 ملسو هيلع هللا ىلصتويف رسول اهلل  :قالت ▲عن السيدة عائشة  :ويف رواية أخرى

فكالت  فلم  ،ثم قلت للجارية كيلي  ،فأكلنا من  ما شاء اهلل ،وعندنا شطر من شعري

 (114)ثر من ذلك فلو كنا تركناه ألكلنا من  أك :قالت ،يلبث أن فني

َهريرةَ(َالربكةَفَمزودََيب080)

يوما  ملسو هيلع هللا ىلصأتيت النبي  :قال عن أيب هريرةؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

بتمرات فقلت ادع اهلل يل فيهن بالربكة قال فصفهن بني يدي  قال ثم دعا فقال يل 

أي ال ترمي  )وادخل يدك وال تنثره  (أي وعاء)يف مزود  (أي أدخلهن)اجعلهن 

قال فحملت من  كذا وكذا وسقا يف سبيل اهلل ونأكل ونطعم وكان ال  ،(متفرقاً 

انقطع  فلام قتل عثامن ؓ (أي اإلزار أو موضع شد اإلزار)يفارق حقوي 

 (118).عن حقوي فسقط

َ(َاتلمرةَتكيفَالرجلَطوالَايلوم082)

بعثنا رسول قال:  عن جابر بن عبد اهلل ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

با من متر ل جيد لنا  .نتلقى عريا لقريش .وأمر علينا أبا عبيدة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وزودنا جرا

                                                   
 .1764سنن الرتمذي  :صحيح (114)

 .198/  26مسند أمحد  :صحيح (118)



كني214َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 :قال ؟كيف كنتم تصنعون هبا :قال فقلت .فكان أبو عبيدة يعطينا مترة مترة .غريه

وكنا  .فتكفينا يومنا إىل الليل .ثم نرشب عليها من املاء .نمصها كام يمص الصبي

فرفع  .قال وانطلقنا عىل ساحل البحر .اء فنأكل ثم نبل  بامل .نرضب بعصينا اخلبط

 .فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنرب .لنا عىل ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم

ويف سبيل  .ملسو هيلع هللا ىلصبل نحن رسل رسول اهلل  .ال :ثم قال .ميت  :قال أبو عبيدة :قال

 .سمناونحن ثالث مائة حتى  .فأقمنا علي  شهرا  :قال .وقد اضطررتم فكلوا  .اهلل

ونقتطع من  الفدر كالثور  .الدهن ،بالقالل ،ولقد رأيتنا نغرتف من وقب عين  :قال

 .فأقعدهم يف وقب عين  .فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثالثة عرش رجال (أو كقدر الثور)

 .فمر من حتتها .ثم رحل أعظم بعري معنا .فأقامها .وأخذ ضلعا من أضالع 

 .فذكرنا ذلك ل  .ملسو هيلع هللا ىلصنا املدينة أتينا رسول اهلل فلام قدم .وتزودنا من حلم  وشائق

 :قال (؟فهل معكم من حلم  يشء فتطعمونا .هو رزق أخرج  اهلل لكم)فقال 

 (112)فأكل   .من  ملسو هيلع هللا ىلصفأرسلنا إىل رسول اهلل 

وهو من علف  ،أي الورق الساقط عند خبط الشجرة بالعصا :اخلبط

 :الفدر .ل العني ونقرهتاأي داخ :الوقب، أي الرمل املجتمع :الكثيب .الدواب

أو  ،وهو حلم يقدد حتى ييبس ،مجع الوشيقة :الوشائق .وهي القطعة ،مجع الفدرة

 .يغَل قلياًل ويمل يف األسفار

                                                   
 .2239رواه مسلم  :صحيح (112)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  215َََ عجزاتَسي دَالم 
 

َ(َالطعامَيؤلكَويزدادَوالقصعةَتكيفَالعرشات083)

أن أصحاب  قال: عن جابر بن عبد اهلل ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

من كان عنده طعام اثنني فليذهب  :قال ملسو هيلع هللا ىلصوأن النبي  ،ءالصفة كانوا أناسا فقرا 

 ملسو هيلع هللا ىلصفانطلق النبي  ،وأن أبا بكر جاء بثالثة ،وإن أربع فخامس أو سادس ،بثالث

امرأيت وخادم بيننا وبني بيت أيب  :فال أدري قال ،فهو أنا وأيب وأمي :قال ،بعرشة

ثم رجع  ،ثم لبث حتى صليت العشاء ،ملسو هيلع هللا ىلصوأن أبا بكر تعشى عند النبي  ،بكر

 ،فجاء بعد ما أمَض من الليل ما شاء اهلل ،ملسو هيلع هللا ىلصفلبث حتى تعشى رسول اهلل 

ت  أو ما  :قال ؟-أو قالت ضيفك  -وما حبسك عن أضيافك  :قالت ل  امرأ

 ،فذهبت أنا فاختبأت :قال ،قد عرضوا فأبوا  ،أبوا حتى تيء :قالت ؟عشيتهم

وايم  ،واهلل ال أطعم  أبدا :فقال ،كلوا ال هنيئا :وقال ،فجدع وسب ،يا غنثر :فقال

 ،يعني حتى شبعوا  :ما كنا نأخذ من اللقمة إال ربا من أسفلها أكثر منها قال ،اهلل

فقال  ،فإذا يشء كام هي أو أكثر :فنظر إليها أبو بكر ،وصارت أكثر ِما كانت قبل

ت  لي اآلن أكثر منها ِما قبل  ،ال وقرة عيني :قالت ،يا أخت بني فراس :المرأ

ثم  ،يعني يمين  ،إنام كان ذلك من الشيطان :فأكل منها أبو بكر وقال .ث مراتبثال

وكان بيننا وبني قوم  ،فأصبحت عنده ملسو هيلع هللا ىلصثم محلها إىل النبي  ،أكل منها لقمة

اهلل أعلم  ،مع كل رجل منهم أناس ،فمَض األجل فتفرقنا اثنا عرش رجال ،عقد

أو  .فأكلوا منها أمجعون ،لكم مع كل رجل منهم أناس اهلل أعلم كم مع كل رج



كني216َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (132) .كام قال

َ(َالطعامَيكيفَاملائةَوثالثنيَوالميعَيشبع084)

كنا مع  قال: عن عبد الرمحن بن أيب بكر ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

فإذا مع  .(هل مع أحد منكم طعام) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ،ثالثني ومائة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

بغنم  ،رجل مرشك مشعان طويل ثم جاء ،فعجن ،رجل صاع من طعام أو نحوه

 :قال ،بل بيع ،ال :قال .(هبة :أو قال ،أبيع أم عطية) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ،يسوقها

ما  ،وايم اهلل ،بسواد البطن يشوى ملسو هيلع هللا ىلصفأمر نبي اهلل  ،فاشرتى من  شاة فصنعت

 ،إن كان شاهدا أعطاه إياه ،من الثالثني ومائة إال قد حز ل  حزة من سواد بطنها

وفضل يف  ،فأكلنا أمجعون وشبعنا ،ثم جعل فيها قصعتني ،با خبأها ل وإن كان غائ

 (132).أو كام قال ،فحملت  عىل البعري ،القصعتني

َ(ََلفَنفرَيأكلونََنَصاعَشعريَويشبعون085)

ملا ُحفر قال:  عن جابر بن عبد اهللؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

هل عندك  :فقلت ،امرأيت فانكفأت إىل ،مخصا شديدا ملسو هيلع هللا ىلصاخلندق رأيت بالنبي 

                                                   
 .621رواه البخاري  :صحيح (132)

 .9381 رواه البخاري :صحيح (132)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  217َََ عجزاتَسي دَالم 
 

با في  صاع من  ،مخصا شديدا ملسو هيلع هللا ىلصفإين رأيت برسول اهلل  ؟يشء فأخرجت إىل جرا

وقطعتها  ،ففرغت إىل فراغي ،وطحنت الشعري ،ولنا هبيمة داجن فذبحتها ،شعري

 ملسو هيلع هللا ىلصال تفضحني برسول اهلل  :فقالت ،ملسو هيلع هللا ىلصثم وليت إىل رسول اهلل  ،يف برمتها

يا رسول اهلل ذبحنا هبيمة لنا وطحنا صاعا من  :فقلت ،فجئت  فساررت  ،وبمن مع 

يا أهل اخلندق ) :فقال ملسو هيلع هللا ىلصفصاح النبي  ،فتعال أنت ونفر معك ،شعري كان عندنا

التنزلن ) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  .(فحي هال بكم ،إن جابرا قد صنع سورا

يقدم  ملسو هيلع هللا ىلصفجئت وجاء رسول اهلل  .(وال ختبزن عجينتكم حتى أجيء ،برمتكم

 ،قد فعلت الذي قلت :فقلت ،بك وبك :فقالت ،امرأيتالناس حتى جئت 

 :ثم قال ،ثم عمد إىل برمتنا فبصق وبارك ،فأخرجت ل  عجينا فبصق في  وبارك

فأقسم  ،وهم ألف .(واقدحي من برمتكم وال تنزلوها ،ادع خابزة فلتخبز معي)

ليخبز وإن عجيننا  ،إن برمتنا لتغط كام هي ،باهلل لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا 

 (131) .كام هو

َ(ََهلَاخلندقَيأكلونََنَقصعةَطعامَويبىقَثلثها086)

احتفر رسول قال:  عن عبد اهلل بن عباس ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

اخلندق وأصحاب  قد شدوا احلجارة عىل بطوّنم من الوع فلام رأى  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

                                                   
 .7221رواه البخاري  :صحيح (131)



كني218َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

نعم قال أما  قال هل دللتم عىل أحد يطعمنا أكلة قال رجل ملسو هيلع هللا ىلصذلك رسول اهلل 

ال فتقدم فدلنا علي  فانطلقوا إىل رجل فإذا هو يف اخلندق يعالج نصيب  من  

ت  إن جيء فإن رسول اهلل  قد أتانا فجاء الرجل يسعى فقال  ملسو هيلع هللا ىلصفأرسلت امرأ

الدي من ورائنا  ملسو هيلع هللا ىلصبأيب وأمي ول  معزة ومعها جدُيا فوثب إليها فقال النبي 

ت  إىل طحينة  لا فعجنتها وخبزت وأدركت وثردت فذبح الدي وعمدت امرأ

أصبع  فيها فقال بسم  ملسو هيلع هللا ىلصوأصحاب  فوضع النبي  ملسو هيلع هللا ىلصفقربتها إىل رسول اهلل 

اهلل مهللا بارك فيها مهللا بارك فيها اطعموا فأكلوا منها حتى صدروا ول يأكلوا 

منها إال ثلثها وبقي ثلثاها فّسح أوئلك العرشة الذين كانوا مع  أن اذهبوا 

نغديكم فذهبوا وجاء أوئلك العرشة مكان  فأكلوا منها حتى شبعوا  ورسحوا إلينا

ثم قام وداعا لربة البيت وسمت عليها وعىل أهلها ثم مشوا إىل اخلندق فقال 

 ملسو هيلع هللا ىلصاذهبوا بنا إىل سلامن وإذا صخرة بني يدي  قد ضعف عنها فقال النبي 

فلقة ثلثها ألصحاب  دعوين فأكون أول من رضهبا فقال بسم اهلل فرضهبا فوقعت 

فقال اهلل أكرب قصور الروم ورب الكعبة ثم رضب أخرى فوقعت فلقة فقال اهلل 

أكرب قصور فارس ورب الكعبة فقال عندها املنافقون نحن بخندق وهو يعدنا 

 (133) .قصور فارس و الروم

                                                   
 .239/  6ممع الزوائد للهيثمي  :صحيح (133)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  219َََ عجزاتَسي دَالم 
 

َبىقَتمرَجابرَلمَينقصََنهَيشءَملسو هيلع هللا ىلص(َبربكةَانليب087َ)

تويف عبد اهلل  قال: بن عبد اهلل ؓعن جابر  :كام جاء يف احلديث التايل

م وعلي  دين عىل غرمائ  أن يضعوا من  ملسو هيلع هللا ىلصفاستعنت النبي  ،بن عمرو بن حرا

اذهب فصنف ) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال يل النبي  ،إليهم فلم يفعلوا  ملسو هيلع هللا ىلصفطلب النبي  ،دين 

ثم  ،ففعلت .(ثم أرسل يل ،وعذق زيد عىل حدة ،العجوة عىل حدة ،مترك أصنافا

 .(كل للقوم) :ثم قال ،س عىل أعاله أو يف وسط فجل ،ملسو هيلع هللا ىلصأرسلت إىل النبي 

 (137) .فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لم وبقي متري كأن  ل ينقص من  يشء

َثالثمائةَيكفيهمَالطعامَالقليلََملسو هيلع هللا ىلصَ(َبداعءَانليب088)

تزوج رسول اهلل  قال: ؓ أنس بن مالكعن  :كام جاء يف احلديث التايل

يا  :فقالت .سليم حيسا فجعلت  يف تورفصنعت أمي أم  :قال .فدخل بأهل  ملسو هيلع هللا ىلص

وهي تقرئك  .فقل بعثت هبذا إليك أمي .ملسو هيلع هللا ىلصاذهب هبذا إىل رسول اهلل  !أنس

فذهبت هبا إىل رسول  :قال !يا رسول اهلل ،إن هذا لك منا قليل :وتقول .السالم

يا رسول  ،إن هذا لك منا قليل :إن أمي تقرئك السالم وتقول :فقلت .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ومن لقيت "  ." اذهب فادع يل فالنا وفالنا وفالنا :ضع  " ثم قالفقال "  !اهلل

                                                   
 .1214رواه البخاري  :صحيح (137)



كني201َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

عدد كم  :قلت ألنس :قال :فدعوت من سمى ومن لقيت :قال .وسمى رجاال

 :هات التور " قال !" يا أنس ملسو هيلع هللا ىلصوقال يل رسول اهلل  .زهاء ثالثامئة :قال ؟كانوا 

عرشة  " ليتحلق :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  .فدخلوا حتى امتألت الصفة واحلجرة

فخرجت طائفة  :قال .فأكلوا حتى شبعوا  :عرشة وليأكل كل إنسان ِما يلي  " قال

فام أدري  .فرفعت :ارفع " قال !فقال يل " يا أنس .ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم

وجلس طوائف منهم يتحدثون يف  :قال .حني وضعت كان أكثر أم حني رفعت

  مولية وجهها إىل وزوجت ،جالس ملسو هيلع هللا ىلصورسول اهلل  .ملسو هيلع هللا ىلصبيت رسول اهلل 

ثم  .فسلم عىل نسائ  ملسو هيلع هللا ىلصفخرج رسول اهلل  .ملسو هيلع هللا ىلصفثقلوا عىل رسول اهلل  .احلائط

فابتدروا  :قال .قد رجع ظنوا أّنم قد ثقلوا علي  ملسو هيلع هللا ىلصفلام رأوا رسول اهلل  .رجع

وأنا  .حتى أرخى السرت ودخل ملسو هيلع هللا ىلصوجاء رسول اهلل  .الباب فخرجوا كلهم

فخرج  .وأنزلت هذه اآلية .حتى خرج عَلفلم يلبث إال يسريا  .جالس يف احلجرة

يا أُيا الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النبي إال  :وقرأهن عىل الناس ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

أن يؤذن لكم إىل طعام غري ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم 

قال  .إىل آخر اآلية ؛فانترشوا وال مستأنسني حلديث إن ذلكم كان يؤذي النبي

وحجبن نساء  .أنا أحدث الناس عهدا هبذه اآليات :قال أنس ابن مالك :عدال

 (139) .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

                                                   
 .2718رواه مسلم  :صحيح (139)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  200َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (َثمانونَرجالًَيأكلونَبعضََرغفةَاخلزبَوتكفيهم089)

لطعام يف بيت  حيث  ملسو هيلع هللا ىلصوذلك ما حدث مع أيب طلحة عندما دعا رسول اهلل 

 ،أعرف في  الوع ،ضعيفا ملسو هيلع هللا ىلصلقد سمعت صوت رسول اهلل  :قال ألم سليم

فلفت  ،ثم أخرجت مخارا لا ،فأخرجت أقراصا من شعري ؟فهل عندك من يشء

وردتني ببعض  ثم أرسلتني إىل رسول اهلل  ،ثم دست  حتت ثويب ،اخلبز ببعض 

فقمت  ،يف املسجد ومع  الناس ملسو هيلع هللا ىلصفوجدت رسول اهلل  ،فذهبت ب  :قال ،ملسو هيلع هللا ىلص

 :لقا ،فقلت نعم .(أرسلك أبو طلحة) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال يل رسول اهلل  ،عليهم

فانطلق  .(قوموا ) :ملن مع  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  ،نعم :فقلت :قال .(بطعام)

قد جاء  ،يا أم سليم :فقال أبو طلحة ،حتى جئت أبا طلحة ،وانطلقت بني أيدُيم

اهلل  :فقالت ،وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم ،بالناس ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

فأقبل أبو  ،ملسو هيلع هللا ىلص فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول اهلل :قال ،ورسول  أعلم

 ،هلمي يا أم سليم) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  ،حتى دخال ملسو هيلع هللا ىلصطلحة ورسول اهلل 

ثم  ،وعصت أم سليم عكة لا فأدمت  ،فأمر ب  ففت ،فأتت بذلك اخلبز .(ما عندك

 ،فأذن لم .(ائذن لعرشة) :ثم قال ،ما شاء اهلل أن يقول ملسو هيلع هللا ىلصقال في  رسول اهلل 

فأذن لم فأكلوا حتى  .(ائذن لعرشة) :قالثم  ،ثم خرجوا  ،فأكلوا حتى شبعوا 

فأذن لم فأكلوا حتى شبعوا ثم  .(ائذن لعرشة) :ثم قال ،شبعوا ثم خرجوا 



كني202َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (136).والقوم ثامنون رجال ،ثم أذن لعرشة فأكل القوم كلهم وشبعوا  ،خرجوا 

 ملسو هيلع هللا ىلص(َحضورَالشاةَاملشويةَبداعءَانليب091َ)

أصاب النبي قال:  سعودؓ عبد اهلل بن معن  :كام جاء يف احلديث التايل

ضيفا فأرسل إىل أزواج  يبتغي عندهن طعاما فلم جيد عند واحدة منهن  ملسو هيلع هللا ىلص

فقال مهللا إين أسألك من فضلك ورمحتك فإن  ال يملكها إال أنت فأهديت ل  

 (134).أي مشوية( فقال هذه من فضل اهلل ونحن ننتظر الرمحة)شاة مصلية 

 ملسو هيلع هللا ىلصيبَ(َحضورَالطعامَالطيهَبداعءَانل090)

أصابت الناس  قال: عن أنس بن مالك ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

 :قام أعرايب فقال ،خيطب يف يوم مجعة ملسو هيلع هللا ىلصفبينام النبي  ،ملسو هيلع هللا ىلصسنة عىل عهد النبي 

وما نرى يف السامء  ،فرفع يدي  .فادع اهلل لنا ،هلك املال وجاع العيال ،يا رسول

ثم ل ينزل  ،حاب أمثال البالما وضعها حتى ثار الس ،فوالذي نفِس بيده ،قزعة

ومن الغد  ،فمطرنا يومنا ذلك ،ملسو هيلع هللا ىلصعن منربه حتى رأيت املطر يتحادر عىل حليت  

 ،أو قال غريه ،وقام ذلك األعرايب .حتى المعة األخرى ،والذي يلي  ،وبعد الغد

                                                   
 .9382رواه البخاري  :صحيح (136)

 .94/  7السلسلة الصحيحة لأللباين  :صحيح (134)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  203َََ عجزاتَسي دَالم 
 

مهللا  :فرفع يدي  فقال .فادع اهلل لنا ،هتدم البناء وغرق املال ،يا رسول اهلل :فقال

لينا وال عليناح وصارت  ،فام يشري بيده إىل ناحية من السحاب إال انفرجت .وا

ول جيىء أحد من ناحية إال حدث  ،وسال الوادي قناة شهرا  ،املدينة مثل الوبة

 (138).بالود

َ(َقصعةَالرثيدَيأكلََنهاَاملئات092)

بينام نحن عند  :قال عن سمرة بن جندب ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

لوا يتداولوّنا  :قال ،ثريد ،إذ ُأيت بقصعة فيها ملسو هيلع هللا ىلصنبي ال فأكل وأكل القوم فلم يزا

فقال ل   :قال ،إىل قريب من الظهر، يأكل كل قوم ثم يقومون وجييء قوم فيتعاقبوه

أما من األرض فال، إال أن تكون كانت مُتدُّ من  :قال ؟هل كانت مُتدُّ بطعام :رجل

 (12668 مسند اإلمام أمحد رقم) .السامء

كنا مع النبي  :أن  قال ،-  ؓ-عن سمرة بن جندب  :ويف رواية أخرى

 ،وتقعد عرشة ،تقوم عرشة ،نتداول من قصعة من غدوة حتى الليل - ملسو هيلع هللا ىلص -

 -ما كانت متد إال من ها هنا  ،تعجب ءمن أي يش :قال !؟فام كانت متد :قلنا

                                                   
 .233البخاري  :صحيح (138)



كني204َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (132).-وأشار بيده إىل السامء 

َهاَاملسلمون(َقصعةَواحدةَيأكلََن093)

كنا مع  :أن  قال عن سمرة بن جندبؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

نتداول من قصعة من غدوة حتى الليل يقوم عرشة ويقعد عرشة  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

قلنا فام كانت متد قال من أي يشء تعجب ما كانت متد إال من هاهنا وأشار بيده إىل 

 (172).السامء

َعامََائةَوثالثنيَرجالًَ(َكبدَشاةَواحدةَيكيفَإلط094)

كنا مع قال:   ؓعبد الرمحن بن أيب بكرعن  :كام جاء يف احلديث التايل

فإذا مع  .(هل مع أحد منكم طعام) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ،ثالثني ومائة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

أي )مشعان طويل  ،ثم جاء رجل مرشك ،فعجن ،رجل صاع من طعام أو نحوه

أو  ،بيعا أم عطية) :ملسو هيلع هللا ىلصال النبي فق ،، بغنم يسوقها(طويل جدًا وشعث الرأس

 ملسو هيلع هللا ىلصوأمر النبي  ،فصنعت ،فاشرتى من  شاة ،بل بيع ،ال :قال .(أم هبة :قال

د البطن أن يشوى ما يف الثالثني واملائة إال قد حز  ،(أداة قسم)وايم اهلل  ،بسوا

                                                   
 .9842ة املصابيح لأللباين مشكا :صحيح (132)

 .3619صحيح الرتمذي لأللباين  :صحيح (172)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  205َََ عجزاتَسي دَالم 
 

د بطنها ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وإن كان غائبا خبأ  ،إن كان شاهدا أعطاها إياه ،ل  حزة من سوا

فحملناه  ،ففضلت القصعتان ،فأكلوا أمجعون وشبعنا ،منها قصعتنيفجعل  ،ل 

 (172).أو كام قال ،عىل البعري

د البطن  .أي الكبد أو كل ما يف البطن من كبد وغريها :بسوا

َ عجزةَانلخلَي ثمرَفَنفسَاعمَزرعه095) َ)َ

 :فقال ؟ما هذا :يا سلامنقال:  بريدةؓ عن  :كام جاء يف احلديث التايل

 ،فرفعها :قال .ارفعها فإنا ال نأكل الصدقة :فقال ،ليك وعىل أصحابكصدقة ع

هدية  :فقال ؟ما هذا يا سلامن :فوضع  بني يدي رسول اهلل فقال ،فجاء الغد بمثل 

ثم نظر إىل اخلاتم عىل ظهر رسول اهلل  .ابسطوا  :فقال رسول اهلل ألصحاب  .لك

ه رسول اهلل بكذا  ،وكان لليهود ،فآمن ب  وكذا درها عىل أن يغرس نخال فاشرتا

فغرس رسول اهلل النخيل إال نخلة واحدة غرسها  ،فيعمل سلامن في  حتى تطعم

ما شأن هذه  :ول حتمل النخلة فقال رسول اهلل ،فحملت النخل من عامها ،عمر

 ،فنزعها رسول اهلل فغرسها .يا رسول اهلل أنا غرستها :فقال عمر .؟النخلة

                                                   
 .1628رواه البخاري  :صحيح (172)



كني206َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (171).فحملت من عامها

َ عجزةَتسبيحَالطعام096) َوهوَي ؤلكَ(َ

الطعام الذي سبح اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصفمن الامدات التي أنطقها اهلل عز وجل لنبي  

قال:  فعن عبد اهلل بن مسعودؓ  ،وقد سمع الصحابة تسبيح  ،وهو ُيؤكل

فقل  ،يف سفر ملسو هيلع هللا ىلصكنا مع رسول اهلل  ،وأنتم تعدوّنا ختويفا ،كنا نعد اآليات بركة

فأدخل يده يف  ،فجاؤوا بإناء في  ماء قليل .(طلبوا فضلة من ماءا) :فقال ،املاء

فلقد رأيت املاء ينبع  .(والربكة من اهلل ،حي عىل الطهور املبارك) :اإلناء ثم قال

 (173).ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ،ملسو هيلع هللا ىلصمن بني أصابع رسول اهلل 

َ(َواَتألتَاألوعيةَالفارغة097)

وهو يذكر ما حدث يف غزة تبوك حني أصاب  :تايلكام جاء يف احلديث ال

أن  ¶سعيد اخلدري  هريرة وأيب فعن أيب ،الوعُ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  أصحاب  

أي )لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا  !يا رسول اهلل :قالوا  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول 

" افعلوا " قال فجاء  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  ،فأكلنا وادهنا (الرواحل من اإلبل

                                                   
 .28صحيح الشامئل املحمدية لأللباين  :صحيح (171)

 .3942رواه البخاري  :صحيح (173)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  207َََ عجزاتَسي دَالم 
 

إن فعلت قل الظهر )أي قلت الرواحل التي يركبوّنا(  !سول اهلليا ر :فقال ،عمر

لعل اهلل أن جيعل يف  .وادع اهلل لم عليها بالربكة .ولكن ادعهم بفضل أزوادهم

ثم دعا بفضل  ." نعم " قال فدعا بنطع فبسط  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  .ذلك

قال  .قال وجييء اآلخر بكف متر .قال فجعل الرجل جييء بكف ذرة .أزوادهم

قال فدعا  .حتى اجتمع عىل النطع من ذلك يشء يسري .وجييء اآلخر بكّسة

 .م قال " خذوا يف أوعيتكم " قال فأخذوا يف أوعيتهم .بالربكة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

وفضلت  .قال فأكلوا حتى شبعوا  .حتى ما تركوا يف العسكر وعاء إال مألوه

ال يلقى  .وأين رسول اهلل ،" أشهد أن ال إهل إال اهلل :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  .فضلة

 (177).فيحجب عن النة " ،غري شاك ،اهلل هبام عبد

وأن اهلل أجاب  ،أي أن  رسول من اهلل :للشهادة ملسو هيلع هللا ىلصومعنى قول النبي 

 .دعوت 

 ملسو هيلع هللا ىلص(َيزنلَطعامََنَالسماءَللنيب098َ)

كنا جلوسا عند  :قال عن سلمة السكوين ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

 ؟يا رسول اهلل هل أتيت بطعام من السامء :إذ قال ل  قائل – ملسو هيلع هللا ىلص –رسول اهلل 

 :قال ؟فهل كان فيها فضل عنك :بمسخنة قالوا  :قال ؟وبامذا :قال " نعم " قال

                                                   
 .14رواه مسلم  :صحيح (177)



كني208َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

رفع وهو يوحي إيل أين مكفوت غري البث فيكم  :قال ؟فام فعل ب  :نعم قال

نادا يفني ولستم البثني بعدي إال قليال بل تلبثون حتى تقولوا متى وستأتون أف

 (179).وبني يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزالزل " ،بعضكم بعضا

 .أي مضموم إىل القرب :مكفوت .أي اإلناء الذي يسخن في  الطعام :بمسخنة

أي املوت كثري  :موتان  .قوم بعد قوم ،أي مجاعات متفرقة ،مجع الفند :أفنادا

 .الوقوع

                                                   
 .791الصحيح املسند للوادعي  :صحيح (179)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  209َََ عجزاتَسي دَالم 
 

ي   ب 
إت  الي  ز   مع الماء ملسو هيلع هللا ىلصمعج 

َصياتاحللربكةَفَاملاءَبإلقاءَ(َا099)

....... ثم .) قال: عن سلمة السكوينؓ  كام جاء يف احلديث التايل:

قلنا يا نبي اهلل إن لنا بئرا إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها واجتمعنا عليها وإذا كان 

الصيف قل ماؤها فتفرقنا عىل مياه حولنا وقد أسلمنا وكل من حولنا عدو لنا فادع 

يف بئرنا أن يسعنا ماؤها فنجتمع عليها وال نتفرق فدعا بسبع حصيات اهلل لنا 

فعركهن يف يده ودعا فيهن ثم قال اذهبوا هبذه احلصيات فإذا أتيتم البئر فألقوا 

واحدة واحدة واذكروا اسم اهلل عز وجل قال الصدائي ففعلنا ما قال لنا فام 

 (176)(استطعنا بعد أن ننظر إىل قعرها يعني البئر

َ(َادلاعءَبزنولَاملطرَثمَحبسه211)

اهلل بأن ينزل املطر وذلك عندما طلب من  األعرايب  ملسو هيلع هللا ىلصنعم لقد دعا النبي 

ثم طلب من  مرة أخرى بأن يدعو اهلل بأن  ،ذلك فدعا فنزل اهلل املطر الكثري

ليهم حتى ال يغرقهم فأمسك  ()أي حول املدينة يمسك املطر عليهم ويكون حوا

 . .اهلل تعاىل املطر

                                                   
 .374/  37خ دمشق البن عساكر تاري :صحيح (176)



كني221َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

فبينام  ،ملسو هيلع هللا ىلصأصابت الناس سنة عىل عهد النبي ) :قال فعن أنس بن مالك ؓ

هلك املال وجاع  ،يا رسول :قام أعرايب فقال ،خيطب يف يوم مجعة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ما  ،فو الذي نفِس بيده ،وما نرى يف السامء قزعة ،فرفع يدي  .فادع اهلل لنا ،العيال

نزل عن منربه حتى رأيت املطر ثم ل ي ،وضعها حتى ثار السحاب أمثال البال

 ،ومن الغد وبعد الغد ،فمطرنا يومنا ذلك ،ملسو هيلع هللا ىلصعىل حليت   (أي يتقاطر)يتحادر 

يا  :فقال ،أو قال غريه ،وقام ذلك األعرايب .حتى المعة األخرى ،والذي يلي 

لينا  :فرفع يدي  فقال .فادع اهلل لنا ،هتدم البناء وغرق املال ،رسول اهلل مهللا حوا

وصارت املدينة مثل  ،فام يشري بيده إىل ناحية من السحاب إال انفرجت .يناوال عل

 (174).(ء أحد من ناحية إال حدث بالوديول جي ،وسال الوادي قناة شهرا  ،الوبة

َ(َاملاءَينبعََنَبنيََصابعهَويتوضأََنهَثالثمائة210)

 ملسو هيلع هللا ىلصأيت النبي  قال: عن أنس بن مالك ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

فتوضأ  ،فجعل املاء ينبع من بني أصابع  ،فوضع يده يف اإلناء ،وهو بالزوراء ،إناءب

 (178) .أو زهاء ثالثامئة ،ثالثامئة :قال ؟كم كنتم :قلت ألنس :قال قتادة .القوم

                                                   
 .233رواه البخاري  :صحيح (174)

 .3941رواه البخاري  :صحيح (178)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  220َََ عجزاتَسي دَالم 
 

ََنَقدحََنَحليبَ(َانليبَيسيقََهلَالصفةَمجيعا212ًَ)

إن  ،الذي ال إهل إال هوآلل   :أن أبا هريرة كان يقول :كام جاء يف احلديث التايل

وإن كنت ألشد احلجر عىل بطني من  ،كنت ألعتمد بكبدي عىل األرض من الوع

فسألت   ،فمر أبو بكر ،ولقد قعدت يوما عىل طريقهم الذي خيرجون من  ،الوع

فسألت   ،ثم مر يب عمر ،فمر ول يفعل ،ما سألت  إال ليشبعني ،عن آية من كتاب اهلل

ثم مر يب أبو القاسم  ،فمر ول يفعل ،ما سألت  إال ليشبعني ،عن آية من كتاب اهلل

 .(يا أبا هر) :ثم قال ،وعرف ما يف نفِس وما يف وجهي ،فتبسم حني رآين ،ملسو هيلع هللا ىلص

فأذن  ،فأستأذن ،فدخل ،ومَض فاتبعت  .(احلق) :قال ،لبيك يا رسول اهلل :قلت

أهداه لك فالن  :لوا قا .(من أين هذا اللبن) :فقال ،فوجد لبنا يف قدح ،فدخل ،يل

احلق إىل أهل الصفة ) :قال ،لبيك يا رسول اهلل :قلت .(أبا هر) :قال ،أو فالنة

ال يأوون عىل أهل وال مال وال  ،وأهل الصفة أضياف اإلسالم :قال .(فادعهم يل

وإذا أتت  هدية أرسل  ،إذا أتت  صدقة بعث هبا إليهم ول يتناول منها شيئا ،عىل أحد

وما هذا اللبن يف أهل  :فقلت ،فساءين ذلك ،منها وأرشكهم فيهاإليهم وأصاب 

 ،فإذا جاء أمرين ،كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن رشبة أتقوى هبا ،الصفة

ول يكن من طاعة اهلل  ،وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ،فكنت أنا أعطيهم

وأخذوا  ،ن لمفاستأذنوا فأذ ،فأتيتهم فدعوهتم فأقبلوا  ،بد ملسو هيلع هللا ىلصوطاعة رسول  

خذ ) :قال ،لبيك يا رسول اهلل :قلت .(يا أبا هر) :قال ،مالسهم من البيت



كني222َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

ثم  ،فجعلت أعطي  الرجل فيرشب حتى يروى ،فأخذت القدح :قال .(فأعطهم

ثم يرد عَل القدح فيرشب  ،فأعطي  الرجل فيرشب حتى يروى ،يرد عَل القدح

وقد روي القوم  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  حتى انتهيت إىل ،ثم يرد عَل القدح ،حتى يروى

لبيك  :قلت .(أبا هر) :فقال ،فنظر إيل فتبسم ،فأخذ القدح فوضع  عىل يده ،كلهم

اقعد ) :قال ،صدقت يا رسول اهلل :قلت .(بقيت أنا وأنت) :قال ،يا رسول اهلل

 .(ارشب) :فام زال يقول ،فرشبت .(ارشب) :فقال ،فقعدت فرشبت .(فارشب

فأعطيت   .(فأرين) :قال ،ما أجد ل  مسلكا ،احلقال والذي بعثك ب :حتى قلت

 (172).فحمد اهلل وسمى ورشب الفضلة ،القدح

َيرشبونََنَبرئَالََاءَفيهََلفَوََربعمائةَ(213)

كنا يوم احلديبية  :يقول فعن الرباء بن عازبؓ  :كام يف احلديث التايل

فجلس النبي  ،رةفنزحناها حتى ل نرتك فيها قط ،واحلديبية بئر ،أربع عرشة مائة

ثم  ،فمكثنا غري بعيد ،فمضمض ومج يف البئر ،عىل شفري البئر فدعا بامء ملسو هيلع هللا ىلص

 (192).وروت أو صدرت ركائبنا ،استقينا حتى روينا

                                                   
 .6791رواه البخاري  :صحيح (172)

 .3944رواه البخاري  :صحيح (192)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  223َََ عجزاتَسي دَالم 
 

َ(َثمانونَرجالًَيتوضئونََنَإناءَواحد214)

فقام من كان قريب الدار من  ،حرضت الصالة :كام جاء يف احلديث التايل

فوضع  ،بمخضب من حجارة في  ماء ملسو هيلع هللا ىلصفأيت النبي  ،وبقي قوم ،املسجد فتوضأ

وهو )فضم أصابع  فوضعها يف املخضب  ،فصغر املخضب أن يبسط في  كف  ،كف 

ثامنون  :قال ؟كم كانوا  :قلت .فتوضأ القوم كلهم مجيعا ،(إناء ُيغسل في 

 (192).رجال

 باملاءَعَادللوَميلءَ و(َرج215)

كنا مع رسول  قال: بن عازب ؓعن الرباء  :كام جاء يف احلديث التايل

يف مسري فأتينا عىل ركية دمنة أي قليلة املاء قال فنزل فيها ستة أنا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

شفة الركي قال  ملسو هيلع هللا ىلصسادسهم ماحة قال فأدليت إلينا دلو قال ورسول اهلل 

قال الرباء فجئت  ملسو هيلع هللا ىلصفجعلنا فيها نصفها أو قريب ثلثيها فرفعت إىل رسول اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصعل  يف حلقي فام وجدت فرفعت الدلو إىل رسول اهلل بإنائي هل أجد شيئا أج

فغمس يده فيها فقال ما شاء اهلل أن يقول فأعيدت إلينا الدلو بام فيها قال فقد 

                                                   
 .3949رواه البخاري  :صحيح (192)



كني224َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (191)(رأيت آخرنا أخرج بقوة خشية الغرق قال ثم ساحت يعني جرت ّنرا 

َ(َظهورَاملاءَاملنهمرََنَعنيَتبوكَقليلةَاملاء216)

قال خرجنا مع  قال:  ؓمعاذ بن جبلعن : لتايلكام جاء يف احلديث ا

 .فصىل الظهر والعص مجيعا .فكان جيمع الصالة .عام غزوة تبوك ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ثم خرج فصىل الظهر  .حتى إذا كان يوما أخر الصالة .واملغرب والعشاء مجيعا

ثم قال  .فصىل املغرب والعشاء مجيعا .ثم دخل ثم خرج بعد ذلك .والعص مجيعا

وإنكم لن تأتوها حتى يضحى  .عني تبوك ،إن شاء اهلل ،نكم ستأتون غدا" إ

فمن جاءها منكم فال يمس من مائها شيئا حتى آيت " فجئناها وقد سبقنا  .النهار

ك تبض  .إليها رجالن قال فسألهام  .بيشء من ماء (أي تسيل)والعني مثل الرشا

 ملسو هيلع هللا ىلصفسبهام النبي  .منع :" قاال ؟" هل مسستام من مائها شيئا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

حتى  .قال ثم غرفوا بأيدُيم من العني قليال قليال .وقال لام ما شاء اهلل أن يقول

 .ثم أعاده فيها .في  يده ووجه  ملسو هيلع هللا ىلصقال وغسل رسول اهلل  .اجتمع يف يشء

حتى استقى  -شك أبو عَل أُيام قال  -أو قال غزير  .فجرت العني بامء منهمر

أن ترى ما هانه قد ملئ  ،إن طالت بك حياة !عاذثم قال " يوشك يا م .الناس

                                                   
 .323/  8ممع الزوائد للهيثمي  :صحيح (191)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  225َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (193) .جنانا "

َرجالًََاملاءَورشبََنهََربعونَانضيفَ(217)

أّنم كانوا مع  :قال عن عمران بن حصني ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

فغلبتهم  ،حتى إذا كان وج  الصبح عرسوا  ،فأدلوا ليلتهم ،يف مسري ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

وكان ال  ،فكان أول من استيقظ من منام  أبو بكر ،أعينهم حتى ارتفعت الشمس

فقعد أبو بكر عند  ،فاستيقظ عمر ،من منام  حتى يستيقظ ملسو هيلع هللا ىلصيوقظ رسول اهلل 

 ،فنزل وصىل بنا الغداة ،ملسو هيلع هللا ىلصفجعل يكرب ويرفع صوت  حتى استيقظ النبي  ،رأس 

ما يمنعك أن  ،يا فالن) :فلام انصف قال ،فاعتزل رجل من القوم ل يصل معنا

وجعلني  ،ثم صىل ،فأمره أن يتيمم بالصعيد ،أصابتني جنابة :قال .(صَل معنات

 ،وقد عطشنا عطشا شديدا فبينام نحن نسري ،يف ركوب بني يدي  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

دتني  (أي ُمدلية)إذا نحن بامرأة سادلة  مجع مزادة وهي وعاء كبري )رجليها بني مزا

كم بني أهلك وبني  :فقلنا ،ن  ال ماءإ :فقالت ؟أين املاء :فقلنا لا ،(من اللد

وما رسول  :قالت ،ملسو هيلع هللا ىلصانطلقي إىل رسول اهلل  :فقلنا ،يوم وليلة :قالت ؟املاء

فحدثت  بمثل الذي  ،ملسو هيلع هللا ىلصفلم نكلمها من أمره حتى استقبلنا هبا النبي  ؟اهلل

فمسح يف  ،فأمر بمزادتيها ،(أي لا أوالد أيتام)غري أّنا حدثت  أّنا مؤمتة  ،حدثتنا

                                                   
 .426رواه مسلم  :صحيح (193)



كني226َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 ،فرشبنا عطاشا أربعني رجال حتى روينا ،(مثنى عزالء وهو فم القربة)زالوين الع

من  (أي تنشق)وهي تكاد تنض  ،غري أن  ل نسق بعريا  ،فمألنا كل قربة معنا وإداوة

 .حتى أتت أهلها ،فجمع لا من الكّس والتمر .(هاتوا ما عندكم) :ثم قال ،امللء

فهدى اهلل ذلك الصم بتلك  ، زعموا أو هو نبي كام ،لقيت أسحر الناس :قالت

ة  (197).فأسلمت وأسلموا  ،املرأ

َملسو هيلع هللا ىلصعَاملاءَبنيََصابعَانليبَبَ (ََعجزةَنَ 218)

فاحلصول علي  وقت احلاجة  ،إذا كان وجود املاء وتوافره نعمة عظيمة

ونبع  من احلجر األصم  ،وإذا كان نبع املاء من األرض آية ،والظمأ نعمة أكرب

فهذه هي إحدى وجوه  .ذا كان نبع  من بني األصابع البرشيةفام ظنك إ ،معجزة

جاءت  ،والتي ل ُيؤّيد بمثلها نبي قبل  ملسو هيلع هللا ىلصاملعجزات التي أكرم اهلل هبا نبي  

 لتكون شاهدة عىل التأييد اإلهلّي لرسول  علي  الصالة والسالم.

الك وكان لذه املعجزة دور  مهم  يف إنقاذ املؤمنني مّراٍت عديدة من خطر ال

رد املياه يف الصحاري والقفار  ،عطشًا يف مواسم الفاف ومواطن الشّح من موا

وا وسّجل ،فكانت وقائع املعجزة غوثًا إهلّيًا وقف علي  الصحابة بأنفسهم

 شهاداهتم عىل سجاّلت التاريخ.

                                                   
 .3942رواه البخاري :صحيح (197)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  227َََ عجزاتَسي دَالم 
 

ما حدث لم يف أحد  ،يروي الصحايب الليل عبد اهلل بن مسعود ؓ

ءفقد كا ملسو هيلع هللا ىلصاألسفار مع النبي  فيقول: كنا  ،د املاء أن ينفد وُيلكوا يف الصحرا

فقل  ،يف سفر ملسو هيلع هللا ىلصكنا مع رسول اهلل  ،وأنتم تعدوّنا ختويفا ،نعد اآليات بركة

فأدخل يده يف  ،فجاؤوا بإناء في  ماء قليل .(اطلبوا فضلة من ماء) :فقال ،املاء

يت املاء ينبع فلقد رأ .(والربكة من اهلل ،حي عىل الطهور املبارك) :اإلناء ثم قال

 (199).ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ملسو هيلع هللا ىلصمن بني أصابع رسول اهلل 

رأيت رسول اهلل  :قال عن أنس بن مالك ؓ :وجاء يف حديث آخر

وحانت صالة العص والتمس الناس الوضوء فلم جيدوه فأيت رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

يتوضأوا  يده يف ذلك اإلناء وأمر الناس أن ملسو هيلع هللا ىلصبوضوء فوضع رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

يت املاء ينبع من حتت أصابع  فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند  من  قال فرأ

 (196).آخرهم

َ(َنزولَاملطرَالشديدَيومَتبوكَبداعئه219)

قيل لعمر بن  :قال عن عبد اهلل بن عباس ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

نزلنا منزال ف ،خرجنا إىل تبوك يف قيظ شديد :اخلطاب حدثنا عن شأن العّسة قال

                                                   
 .3942رواه البخاري  :صحيح (199)

 .3632صحيح الرتمذي لأللباين  :صحيح (196)



كني228َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

حتى إن الرجل لينحر بعريه فيعص  ،أصابنا في  عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع

قد  ،يا رسول اهلل :فقال أبو بكر الصديق ،فرث  فيرشب  وجيعل ما بقي عىل كبده

قال فرفع يدي   .نعم :قال ؟أتحب ذلك :قال .عودك اهلل يف الدعاء خريا فادع

ثم ذهبنا ننظر  ،ثم سكبت فملئوا ما معهم ،فلم يرجعها حتى أظلت سحابة ملسو هيلع هللا ىلص

 (194).فلم نجدها جاوزت العسكر

َ(َيرشبَفَإناءَواحدَبعدََنَاكنَيرشبَفَسبعة201)

 ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  :قال عن أيب هريرةؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

 .فرشب حالهبا .بشاة فحلبت ملسو هيلع هللا ىلصفأمر ل  رسول اهلل  ،وهو كافر ،ضاف  ضيف

ثم أن  أصبح  .حتى رشب حالب سبع شياه .ثم أخرى فرشب  .ثم أخرى فرشب 

 .ثم أمر بأخرى فلم يستتمها .بشاة فرشب حالهبا ملسو هيلع هللا ىلصفأمر ل  رسول اهلل  .فأسلم

والكافر يرشب يف سبعة  .املؤمن يرشب يف معي واحد) ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل 

 (198) (أمعاء

                                                   
 .192الصحيح من دالئل النبوة للوادعي  :صحيح (194)

 .1263رواه مسلم  :صحيح (198)
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ُم

ي   ب 
إت  الي  ــز  اعة  مــع علامـات  الَّس  ملسو هيلع هللا ىلصعج   َـّ

َياطنيَوبيوتَللشياطني(َإبلَللش200)

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   قال: عن أيب هريرة ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

تكون إبل للشياطني وبيوت للشياطني فأما إبل الشياطني فقد رأيتها خيرج أحدكم 

بنجيبات مع  قد أسمنها فال يعلوا بعريا منها ويمر بأخي  قد انقطع ب  فال يمل  

أرها كان سعيد يقول ال أراها إال هذه األقفاص التي وأما بيوت الشياطني فلم 

 (192).تسرت الناس بالديباج

وبيوت  ،تكون إبل للشياطني :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :وكام جاء يف احلديث التايل

 (162) .للشياطني

 .هي بيوت الزنا :بيوت للشياطني، هي التي تعد للرقص هبا :إبل الشياطني

م ،واخلامرات والبارات والكبارُيات  .والبيوت واملنازل التي يغلب عليها احلرا

                                                   
 .79/  7هداية الرواة البن حجر العسقالين  :صحيح (192)

 .3871اين مشكاة املصابيح لأللب :صحيح (162)



كني231َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

ََعَادلنياَ(َاختالفَاإلخوان202)

أن النبي قالت:  ▲عن أم املؤمنني ميمونة : كام جاء يف احلديث التايل

ف رشوظهرت الزينة، و ،وسفك الدم]كيف أنتم إذا مرج الدين، :قال ملسو هيلع هللا ىلص

 (162)!؟تيقحرق البيت العو ،االخواناختلفت و ،، وظهرت الرغبة[البنيان

لنا ذات يوم ما أنتم إذا مرج الدين  ملسو هيلع هللا ىلصقال نبي اهلل  :وجاء يف رواية أخرى

وسفك الدماء وظهرت الزينة ورشف البنيان واختلف اإلخوان وحرق البيت 

 (161).العتيق ويف رواية واختلف األحبار بدل اإلخوان

ء ،حلقحيث هذا االختالف ليس عىل ا  ،يدث وهذا ،وإنام عىل الدنيا واألهوا

 .وال حول وال قوة إال باهلل

َأخذَاألَةَاإلسالَيةَبأخذَالقرونَقبلهاإخبارهَب(203َ)

ال  :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  قال: عن أيب هريرة ؓ كام جاء يف احلديث التايل:

 :فقيل .شربا بشرب وذراعا بذراع ،تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها

                                                   
 .1477السلسلة الصحيحة لأللباين  :صحيح (162)

 .323/  4اليثمي يف ممع الزوائد  :صحيح (161)
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 (163) .ومن الناس إال أوئلك :الفق ؟كفارس والروم ،يا رسول اهلل

 ،والغرب الكافر ،فاألمة اإلسالمية سارت عىل مناهج الرشق امللحد ،نعم

وأبت أن تسري عىل منهج  ،وجربت الرشق مرات وجربت الغرب مئات املرات

 ... نسأل اهلل الداية والثبات.اهلل تعاىل مرة واحدة

َ(َارتكابَاحلِيل204)

ال  :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي قال:  عن أيب هريرة ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

 (167)فتستحلوا حمارم اهلل بأدنى احليل  ،ترتكبوا ما ارتكبت اليهود

هم، وانقلبوا عىل ءفباحليل قتل اليهود أنبيا ،أي احليل :ما ارتكب اليهود

دعة ألهوائهم، ونزواهتم، وشهواهت ئعهم، موا  م.رشا

م)وهذه احليل  العبادات، أو املعامالت، أو  :ون يفقد تك (أي استحالل احلرا

كمن  .وذلك للوصول إىل املحرم من طرف خفي ،األحوال الشخصية، ونحوها

وكذلك احِللف عىل سلعة بثمن ما غري حقيقي وإذا  ،يسمي املمنوع بغري اسم 

. ما يدث يف .ومن احليل ،!!أقصد السلعة بثمنها وتعبي :متت النصيحة قال

                                                   
 .4322رواه البخاري  :صحيح (163)

 .349/  9إرواء الغليل لأللباين  :صحيح (167)



كني232َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 اليئات، والرشكات املتعهدة يف اختاذ طرق ومرابحات البنوك واملصارف، أو يف

دولية، أو مضاربات صورية وما ذلك إال حيلة ألخذ الربا فُيخدع ببهرجتها 

السذج، وُيغرُّ هبا الذين ينشدون الكسب احلالل، فيوقعوّنم يف رّش ِما فروا من ، 

، ما جيوز دون الرجوع إىل أهل العلم واملعرفة يف كشف حقيقة تلك املرابحات

منها وما ال جيوز، وكذلك هناك احليل يف التخلص من الزكاة بتفريق املجتمع، 

ة)وأيضاً من احليل يف  ،ومجع املتفرق نجدها تلبس احلجاب والبنطلون  (لبس املرأ

وقد تكون املالبس  ،وقد تلبس مالبس ُمزينة تلفت النظر ،!!بدعوى أن  واسع

انًا وضع املكياج مع لبس وهنا املصيبة وأحي حيانًا شفافةوأ (حتدد السم)ضيقة 

.. وبعد ذلك يأيت القول بأن .احلجاب وتقول ال خفيف مرد كحل ومبيض وو

 !أي حجاب هذا (دعوى للحجاب)ذلك 

بأن تلك احليل وصلت للعبادات فنجد بعض الناس يصَل  ،واألدهى

صلوات الصلوات اخلمس دفعة واحدة يف آخر الليل ويدعي أن  حمافظ عىل ال

 !.!اخلمس

َ(َاستحاللَاحلرير205)

أن النبي  قال: عن أيب مالك األشعري ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

م :قال ملسو هيلع هللا ىلص واخلمر  ،يستحلون احِلر )أي الزنا( واحلرير ،ليكونن من أمتي أقوا



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  233َََ عجزاتَسي دَالم 
 

م إىل جنب علم ،واملعازف يعني  -يأتيهم  ،يروح عليهم بسارحة لم ،ولينزلن أقوا

ويمسخ  ،ويضع العلم ،فيبيتهم اهلل ،ارجع إلينا غدا :فيقولوا  حلاجة -الفقري 

 (169).آخرين قردة وخنازير إىل يوم القيامة

 ،فالفقري صار كالغني هذا زعمهم ،وذلك بدعوى أن ال يكّس قلب الفقري

 .وكربت كلمة خترج من أفواههم

َ(َاستحاللَاخلمر206)

رشاب  ،كونياك ،ويسكي شامبانيا :فيقول :بأن يسموها بغري اسمها

وقد عظم هذا األمر حني أصبح بيعها جهارا، ورشهبا عالنية  !.. وغريها.روحي

يف بعض البالد اإلسالمية وانتشار املخدرات انتشارا عظيام ل يسبق ل  مثيل، ِما 

 ينذر بخطر كبري، وفساد كبري، واألمر هلل من قبل ومن بعد.

أن النبي  قال: شعري ؓعن أيب مالك األ :كام جاء يف احلديث التايل

م :قال ملسو هيلع هللا ىلص واخلمر  ،يستحلون احِلر )أي الزنا( واحلرير ،ليكونن من أمتي أقوا

م إىل جنب علم ،واملعازف يعني  -يأتيهم  ،يروح عليهم بسارحة لم ،ولينزلن أقوا

ويمسخ  ،ويضع العلم ،فيبيتهم اهلل ،ارجع إلينا غدا :حلاجة فيقولوا  -الفقري 

                                                   
 .9922صحيح رواه البخاري  (169)



كني234َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (166).إىل يوم القيامةآخرين قردة وخنازير 

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي قال:  عن أيب مالك األشعريؓ  :وجاء يف رواية أخرى

ليرشبن ناس من أمتي اخلمر يسموّنا بغري اسمها يعزف عىل رءوسهم  :قال

 (164)باملعازف واملغنيات خيسف اهلل هبم األرض وجيعل منهم القردة واخلنازير 

ال  :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي قال:  عن أيب أمامة الباهَل ؓ :ويف رواية أخرى

يسموّنا بغري  ،تذهب األيام والليايل حتى ترشب طائفة من أمتي اخلمر

 (168).اسمها

َ(َاستحاللَاملعازف207)

نسأل  ،أو يميل إليها األطفال ،أو نور الفؤاد ،وذلك بدعوى أّنا حياة الروح

 عريؓ عن أيب مالك األش :اهلل الداية للجميع كام جاء يف احلديث التايل

م :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي قال:  يستحلون احِلر )أي الزنا(  ،ليكونن من أمتي أقوا

م إىل جنب علم ،واخلمر واملعازف ،واحلرير يروح عليهم بسارحة  ،ولينزلن أقوا

ويضع  ،فيبيتهم اهلل ،ارجع إلينا غدا :حلاجة فيقولوا  -يعني الفقري  -يأتيهم  ،لم

                                                   
 .9922رواه البخاري  :صحيح (166)

 .3163جة لأللباين صحيح ابن ما :صحيح (164)

 .4143صحيح الامع لأللباين  :صحيح (168)
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 (162).ىل يوم القيامةويمسخ آخرين قردة وخنازير إ ،العلم

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي قال:  عن سهل بن سعد ؓ :وجاء يف حديث آخر

إذا ظهرت املعازف و القينات  ،سيكون يف آخر الزمان خسف و قذف و مسخ

 (142).و استحلت اخلمر ،(أي املغنون واملغنيات)

َ(َاستفاضةَاملالَواالستغناءَعنَالصدقة208)

أتيت النبي قال:  وف بن مالكؓ عن ع: كام جاء يف احلديث التايل

 :اعدد ستا بني يدي الساعة) :فقال ،وهو يف قبة من أدم ،يف غزوة تبوك ملسو هيلع هللا ىلص

ثم استفاضة  ،ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ،ثم فتح بيت املقدس ،مويت

ثم فتنة ال يبقى بيت من العرب  ،املال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا

فيغدرون فيأتونكم حتت ثامنني  ،تكون بينكم وبني بني األصفرثم هدنة  ،إال دخلت 

 (142) (حتت كل غاية اثنا عرش ألفا ،غاية

حتى خيرج  .ال تقوم الساعة حتى يكثر املال ويفيض :وجاء يف حديث آخر

وحتى تعود أرض العرب مروجا  .الرجل بزكاة مال  فال جيد أحدا يقبلها من 

                                                   
 .9922رواه البخاري  :صحيح (162)

 .3669صحيح الامع لأللباين  :صحيح (142)

 .3246رواه البخاري  :صحيح (142)
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 (141)(وأّنارا

فيفيض حتى  ،ال تقوم الساعة حتى يكثر املال فيكم :روجاء يف حديث آخ

ال  :فيقول الذي يعرض  علي  ،و حتى يعرض  ،ُيم رب املال من يقبل صدقت 

 (143)(.أرب يل في 

فكثرت  وقد وقع هذا بالفعل يف عهد الصحابة  :واملقصود باستفاضة املال

خالفة  يف -كام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية-بسبب ما وقع من الفتوح 

فكان الرجل يعرض املال  ،وبعده يف خالفة عمر بن عبد العزيز عثامن ؓ

.. وسيكثر املال يف آخر الزمان يف زمن املهدي وعيسى .للصدقة فال جيد من يقبل 

 إن شاء اهلل. ♠

َ(َإصابةَاألَةَاإلسالَيةَبداءَاألمم209)

عن أيب  :تايلكام جاء يف احلديث ال ،وال حول وال قوة إال باهلل ،هذا يدث

األرش و البطر و  :سيصيب أمتي داء األمم :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  قال هريرة ؓ

                                                   
 .294رواه مسلم  :صحيح (141)

 .4732صحيح الامع لأللباين  :صحيح (143)
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 (147)(.حتى يكون البغي ،و التباغض و التحاسد ،التكاثر و التشاحن يف الدنيا

َ(َاقتباسَالعلمََنَانلجوم221)

ما  إن أخوف قال: عن أيب أمامة الباهَلؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

 (149)(.حيف السلطانتي يف آخر زماّنا: النجوم، وتكذيب بالقدر، وأخاف عىل أم

وهناك من يؤمن  ،وكل ما فيها كذب ودجل ،نعم وذلك من خالل األبراج

ولكن احلذر احلذر فهذه األبراج التي تعتمد عىل النجوم ال  ،هبا ويسعى إليها

 ....ألن الغيب ال يعلم  إال اهلل وحده ،يمكن أن تأيت بالغيب

ئد التي تتحدث عن هذه األبراجفاهلل وكذلك مواقع  ، املستعان يف الرا

وايضًا الربامج التي انترشت عىل الفضائيات  ،االنرتنت املتخصصة يف ذلك

للضحك عىل الناس واالدعاء بأن لدُيم العلم ومن ثم خيربوا الشخص بأن  

حان ... سب.... حتى وإن صدقوا فذلك كل  كذب ودجل.سيحدث مع  كذا وكذا

 .اهلل الذي عرف نبي  كل ذلك
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كني238َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

َ(َاتلطاولَفَابلنيان220)

فنحن نرى العامرات اآلن يصل عدد الطوابق هبا إىل سبعني وتسمى 

أن النبي  عن أيب هريرةؓ  :كام جاء يف احلديث التايل .(بناطحات احلساب)

 ،يكون بينهام مقتلة عظيمة ،: ال تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتانقال ملسو هيلع هللا ىلص

كلهم يزعم أن   ،قريب من ثالثني ،وحتى يبعث دجالون كذابون .عوهتام واحدةد

 ،وتظهر الفتن ،ويتقارب الزمان ،وحتى يقبض العلم وتكثر الزالزل ،رسول اهلل

فيفيض حتى ُيم رب املال من  ،وحتى يكثر فيكم املال .وهو القتل ،ويكثر الرج

وحتى  .ال أرب يل ب  : فيقول الذي يعرض  علي ،وحتى يعرض  ،يقبل صدقت 

  (146)(...يتطاول الناس يف البنيان

 ..)قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن أيب هريرةؓ  :وكام جاء يف رواية أخرى

طهاولكن سأحدثك عن أرشا  وإذا كانت  .طها إذا ولدت األمة رهبا فذاك من أرشا

طها ة احلفاة رؤوس الناس فذاك من أرشا نيان وإذا تطاول ُرعاء البهم يف الب .العرا

طها  (144)(...فذاك من أرشا
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 .2رواه مسلم  :صحيح (144)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  239َََ عجزاتَسي دَالم 
 

َ(َاتلقاربَفَالزَان222)

ال تقوم  :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن أيب هريرة ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

و تكون  ،و الشهر كالمعة ،فتكون السنة كالشهر ،الساعة حتى يتقارب الزمان

 (182) (.و تكون الساعة كالرضمة بالنار ،و يكون اليوم كالساعة ،المعة كاليوم

الشكل  :والتقارب ل  شكالن .هي ما التهب رسيعاً من احلطب :والرضمة

فاألعامل التي كنت تقوم هبا  ،: نزع الربكة من الوقت وهذا يدرك  كل عاقلاألول

الشكل  .أكثر ِما تقوم ب  يف يوم من أيامنا هذه ،منذ عرشة سنني يف يوم واحد

ال تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان ): وهذا يدل عىل قول  :: التقارب احلِسالثاين

 .(وتكون الساعة كالرضمة بالنار ،والشهر كالمعة ،فتكون السنة كالشهر

سنجد أن الرسالة حتى تصل من بلد آلخر تستغرق  :ولنرجع معًا للاميض

شهورًا، أي أن وسائل النقل كانت بطيئة جدًا تعتمد عىل اإلبل واخليول، ولكننا 

ل رسالة بّسعة الضوء! فالفاصل الزمني أصبح ضئيالً جدًا يف اليوم نستطيع إرسا

عمل أي يشء. حتى األحداث واملعارك واألخبار كانت يف املايض تستغرق زمناً 

طوياًل لنقلها إىل البلدان األخرى، أما اليوم فإن التلفزيون ينقل لك احلدث 

من الذي أخرب بفاصل زمني هو جزء من الثانية... أليس هذا تقاربًا للزمان؟ ف
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كني241َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 بذلك؟! ملسو هيلع هللا ىلصالنبي األمي 

ونقول ألوئلك امللحدين الذين ينكرون رسالة نبينا علي  الصالة والسالم: 

ا هو املصدر الذي كيف يمكن أن نفّس هذه األحاديث الرشيفة عىل كثرهتا؟ وم

ات، والتي تتحقق بشكل كامل؟ ونجيب: إن  بال شك مصدر أخذ من  هذه النبوء

هلل نبي  هذه األخبار الغيبية لتكون دلياًل عىل صدق رسالة إهلي! فقد علَّم ا

 اإلسالم يف هذا العص.

َ(َاتلكذيبَبالقدر223)

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ¶عن ابن عمر  :كام جاء يف احلديث التايل

  (182) (سيكون يف أمتي أقوام يكذبون بالقدر)

َ(َاتلماسَالعلمَعندَاألصاغر224)

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  أيب أمية المحيؓ  عن :كام جاء يف احلديث التايل

ط الساعة أن يلتمس العلم عند األصاغر  (181)(.إن من أرشا
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كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  240َََ عجزاتَسي دَالم 
 

ومن ذلك أن ترى رجالً  ،وقد ذاع هذا الصنف من املتعاملني يف هذه األيام

وقد يصل طالب  ،يسن اخلطابة فيجلس ليلقن الناس دروسًا يف أصول الفق 

 .تقن  الدكتوراة يف علم وهو ال يعلم عىل

َ(َاحلديثَفَاملساجدَعنَادلنيا225)

قال: قال النبي   ؓعبد اهلل بن مسعودعن  :كام جاء يف احلديث التايل

سيكون يف آخر الزمان قوم يكون حديثهم يف مساجدهم ليس هلل فيهم : ملسو هيلع هللا ىلص

 (183)(حاجة

وهذا كثري يف املساجد اآلن سيام من خدم املسجد واملسئولني عن إدارت  

 .إىل ملس للدنيا والطعام والرشابجد يولون املسا

َ(َالفحشَواتلفحش226)

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي قال:  عن أنس بن مالك ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

ط الساعة الفحش، والتفحش :قال ختوين األمني، ووقطعية الرحم،  ،من أرشا
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كني242َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (187).ائتامن اخلائنو

َ(َالقابضونََعَالمر227)

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ،أنس بن مالك ؓعن  :كام جاء يف احلديث التايل

 (189) (كالقابض عىل المر ،الصابر فيهم عىل دين  ،يأيت عىل الناس زمان)

ََمراءَيؤخرونَالصالةَعنََوقاتهاإخبارهَعنَ(228َ)

أتينا عبد اهلل بن مسعود  األسود وعلقمة قاال:عن  :كام جاء يف احلديث التايل

فلم يأمرنا  .فقوموا فصلوا  :قال .ال :نافقل ؟أصىل هؤالء خلفكم :فقال .يف داره

فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمين   .قال وذهبنا لنقوم خلف  .بأذان وال إقامة

قال فرضب أيدينا وطبق  .قال فلام ركع وضعنا أيدينا عىل ركبنا .واآلخر عن شامل 

ء إن  ستكون عليكم أمرا  :قال فلام صىل قال .ثم أدخلهام بني فخذي  .بني كفي 

فإذا رأيتوهم قد فعلوا  .وخينقوّنا إىل رشق املوتى .يؤخرون الصالة عن ميقاهتا

وإذا كنتم ثالثة  .واجعلوا صالتكم معهم سبحة .فصلوا الصالة مليقاهتا ،ذلك

وإذا ركع أحدكم  .فليؤمكم أحدكم ،وإذا كنتم أكثر من ذلك .فصلوا مجيعا
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كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  243َََ عجزاتَسي دَالم 
 

فلكأين أنظر إىل اختالف  .كفي وليطبق بني  .وليجنأ .فليفرش ذراعي  عىل فخذي 

فلكأين أنظر إىل اختالف أصابع  :ويف رواية .فأراهم ،ملسو هيلع هللا ىلصأصابع رسول اهلل 

 (186) (.وهو راكع ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

إن  سيَل أموركم من بعدي رجال  ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  :وجاء يف رواية أخرى

قيتها ،يطفئون السنة و يدثون بدعة  :دقال ابن مسعو .و يؤخرون الصالة عن موا

قالا  .ال طاعة ملن عى اهلل –يا ابن أم عبد  -ليس  :قال ؟كيف يب إذا أدركتهم

 (184).ثالثا

ء تشغلهم أشياء :ويف رواية أخرى  ،يؤخرون الصالة عن وقتها ،ستكون أمرا

 (188).فاجعلوا صالتكم تطوعا

ء :ويف رواية أخرى قيتها ،إن  سيكون أمرا أال فصل  ،يؤخرون الصالة عن موا

و إال  ،كنت قد أحرزت صالتك ،فإن كانوا قد صلوا  ،ة لوقتها ثم ائتهمالصال

 (182)(فكانت تلك نافلة ،صليت معهم
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كني244َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

َ(َانتشارَالربا229)

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ،عن عبد اهلل بن مسعود ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

 (122) (.بني يدي الساعة يظهر الربا والزنا واخلمر :قال

أن النبي صىل علي  وسلم  ،ريرة ؓعن أيب ه :وجاء يف حديث آخر

أمن حالل أم من  ،ال يبايل املرء بام أخذ املال ،ليأتني عىل الناس زمان :قال

م  (122)(.حرا

وذلك عىل كثري من املسلمني يف هذا الزمن فتجدهم ال يتحرون احلالل يف 

م، وأغلب ذلك بدخول الربا يف  املكاسب، بل جيمعون املال من احلالل واحلرا

ت الناس فقد انترشت املصارف املتعاملة بالربا، ووقع كثري من الناس يف معامال

 هذا البالء العظيم.

ومن فق  اإلمام البخاري أن  أورد حديث أيب هريرة السابق يف باب قول اهلل 

ُقو :عز وجل اتَّ ًة و  ف  اع  ض  افًا مُّ ع  ا أ ض  ب  أ ُكُلوا  الرِّ نُوا  ال  ت  ِذين  آم  ُيُّ ا الَّ ا أ  لَُّكم  }ي  ع  ا  اَّلّل  ل 

لُِحون   ليبني أن أكل األضعاف املضاعفة من الربا يكون  ،232آل عمران{ُتف 
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كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  245َََ عجزاتَسي دَالم 
 

بالتوسع في  عند عدم مباالة الناس بطرق مجع املال، وعدم التمييز بني احلالل 

م.  واحلرا

َإنكارَالسنةَانلبويةَالرشيفةَ(231)

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن املقدام بن معد يكربؓ : كام جاء يف احلديث التايل

 ،يدث بحديث من حديثي ،يوشك أن يقعد الرجل متكئا عىل أريكت  :قال

وما وجدنا في   ،فام وجدنا في  من حالل استحللناه ،بيننا وبينكم كتاب اهلل :فيقول

م حرمناه  (121)( .أال وإن ما حرم رسول اهلل مثل ما حرم اهلل ،من حرا

ون القرآن أ يقر ،فسهم بالقرآنينييام مجاعة يسمون أنحيث ظهرت يف هذه األ

يم قبل ، واحلق أّنم منكرون للقران الكرم وينكرون السنة النبوية بالكليةالكري

وما  ؟كيف يصَل وكم صالة يصليهاصىل فن بال ريب إذ إنكار السنة، فمنكر للقرآ 

وكيف يزكي وكيف يصوم وكيف  ؟وما سننها وما مبطالهتا ؟أركان الصالة

وأنكر بعض .السنة العلمية ، وأقرَّ املعاصين السنة القولية نكر بعض.؟ وأ.يج

وا اآليات لُ املعاصين ِمن ليس لم اختصاص بالسنة أحاديث الشفاعة وأوَّ 

نية الصية يف الشفاعة والبعض اآلن يتكئ عىل أريكت  وينفخ أوداج  ثم  ،القرآ

 ها.يضعف أحاديث الشيخني البخاري ومسلم التي أمجعت األمة عىل صحت

                                                   
 .8286صحيح الامع لأللباين  :صحيح (121)



كني246َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

ل  } :ولقد صدق اهلل يف قول  عز وجل ا ُنزِّ ر  لُِتب نيِّ  لِلنَّاِس م  ك  ي ك  الذِّ ن ا إِل  ل  نز  أ  و 

ُرون   كَّ ت ف  ُهم  ي  لَّ ل ع  ي ِهم  و  ُسول  } :ويف قول  ،77النحل{إِل  يُعوا الرَّ
طِ أ   ُقل  أ طِيُعوا اَّللَّ  و 

ا مُحِّل  و   ي ِ  م  ل  ام  ع  ِإنَّ وا ف  لَّ و  ِإن ت  يُعوُه هت  ت ُدوا ف 
إِن ُتطِ تُم  و  ا مُحِّل  ي ُكم مَّ ل  ُسوِل ع  ىل  الرَّ ا ع  م  و 

ُبنِيُ  ُغ امل  ب ال   [97: النور] {إاِلَّ ال 

د  كام قال اهلل تعاىل ،طاعة اهلل من ملسو هيلع هللا ىلصفطاعة الرسول  ق  ُسول  ف  ِع الرَّ
ن  ُيطِ : }مَّ

ل   ن اك  ع  ل  س  ر  ام  أ  ىلَّ ف  و  ن ت  م  اع  اَّلّل  و  ط  ِفيظاً أ  فآيات القرآن الكريم  ،82النساء{ي ِهم  ح 

عن رب العاملني فلذلك جيب طاعت  ملا  غ  لِّ ب  ما هو إال مُ  ملسو هيلع هللا ىلصتؤكد أن الرسول 

 (وحي اهلل لفظًا ومعنى)فطاعة اهلل تكون بطاعة القرآن  ،(السنة النبوية)يقول 

ن   (ملسو هيلع هللا ىلصوحي اهلل معنى واللفظ للرسول )تكون بالسنة  ملسو هيلع هللا ىلصوطاعة الرسول   }مَّ

اع  اَّلّل   ط  د  أ  ق  ُسول  ف  ِع الرَّ
 {.ُيطِ

مد230َ) َملسو هيلع هللا ىلص(َبعثةَانليبَحم 

رأيت رسول قال:  عن جابر بن عبد اهللؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

بعثت أنا والساعة ) :بالوسطى والتي تَل اإلهبام ،قال بإصبعي  هكذا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 (123) .(كهاتني
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كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  247َََ عجزاتَسي دَالم 
 

: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  قال:  ؓأنس بن مالكعن  :وجاء يف حديث آخر

 (127) .قال وضم السبابة والوسطى .بعثت أنا والساعة كهاتني

َ(َتبايهَانلاسَفَاملساجد232)

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  قال: عن أنس بن مالك ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

 (129)(ال تقوم الساعة حتى يتباهى الناس يف املساجد) :قال

حية الزخرفة وذلك من نا ،مسجدنا أفضل من مسجدكم :كمن يقول

واهلل  ،وهذا نجده اآلن ،ال من ناحية النشاط الدعوي واخلريي ،والشكل

 .املستعان

َفهنَاكسياتَاعرياتَ(َتربجَالنســـاء233)

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي قال:  عن أيب هريرةؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

 .الناسقوم معهم سياط كأذناب البقر يرضبون هبا  .نفان من أهل النار ل أرهاِص 

ال  .رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة .ونساء كاسيات عاريات ِميالت مائالت
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كني248َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (126).وإن ريها لتوجد من مسرية كذا وكذا .يدخلن النة وال جيدن ريها

أو كاسيات  ،كاسيات من نعمة اهلل عاريات عن شكرها :كاسيات عاريات

عاريات يف احلقيقة أو كاسيات يف الظاهر  ،بعض األعضاء عاريات البعض اآلخر

 .لشفافية الثياب

لِّ  ،أي يمشني املشية امليالء ذات التبخرت والكربياء :ِميالت مائالت من وُيع 

من ويكربن رؤوسهن يعظِّ  :ت املائلةخ  رؤوسهم كأسنمة البُ  .غريهن هذا الصنع

 .كأسنمة اإلبل

يعظمن رءوسهن باخلمر والعامئم وغريها  :وسهن كأسنمة البخت فمعناهؤر

 ،هذا هو املشهور يف تفسريه ،حتى تشب  أسنمة اإلبل البخت ،أسا يلف عىل الرِم

وال  ،: وجيوز أن يكون معناه يطمحن إىل الرجال وال يغضضن عنهمقال املازري

وهي  :قال ،واختار القايض أن املائالت متشطن املشطة امليالء ،وسهنؤينكسن ر

 ،رأس فتصري كأسنمة البختومجعها يف وسط ال ،ضفر الغدائر وشدها إىل فوق

د بالتشبي  بأسنمة البخت إنام هو الرتفاع الغدائر فوق  :قال وهذا يدل عىل أن املرا

وتكثرها بام يضفرن  حتى متيل إىل ناحية من  ،ومجع عقائصها هناك ،وسهنؤر

ناقة ميالء إذا كان سنامها  :يقال :قال ابن دريد ،كام يميل السنام ،جوانب الرأس

                                                   
 .1218رواه مسلم  :صحيح (126)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  249َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 .واهلل أعلم .حد شقيهايميل إىل أ

أن   :يتأول التأويلني السابقني يف نظائره أحدها (ال يدخلن النة) :ملسو هيلع هللا ىلصقول  

ما من ذلك مع علمها بتحريم  فتكون كافرة ُملدة  ،حممول عىل من استحلت حرا

يمل عىل أّنا ال تدخلها أول األمر مع  :والثاين  .ال تدخل النة أبدا ،يف النار

 .وال حول وال قوة إال باهلل ،وهذا األمر منترش .تعاىل أعلم واهلل .الفائزين

َوَائتمانَاخلائنَختوينَاألَنيَ(234)

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي قال:  عن أنس بن مالك ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

ط الساعة الفحش، والتفحشم :قال ، وقطعية الرحم، وختوين األمني ،ن أرشا

 (124).ائتامن اخلائنو

اخليانة وصاحب اخليانة د من يقول اهتموين وأنا األمني بفاهلل املستعان ت

هنا نقول لكل من ظلم واهتم بعدم األمانة وأمانت  كانت األمانة التي ُيراد  ،باألمانة

وال رضر إن خونوك وأنت يف  ،ال يقلق فاهلل مطلع علي أنقول ل   ،هبا وج  اهلل

 .خالص.. ونسأل اهلل السالمة واإل.احلقيقة أمام اهلل صادق

                                                   
 .9827صحيح الامع لأللباين  :صحيح (124)



كني251َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (َتدايعَاألممََعَََةَاإلسالم235)

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  قال: عن ثوبان ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

 :قيل ،كام تداعى األكلة إىل قصعتها ،يوشك أن تداعى عليكم األمم من كل أفق

أي ما يمل  )ولكنكم غثاء كغثاء السيل  ،قال ال ؟فمن قلة يومئذ !يا رسول اهلل

وينزع الرعب من قلوب  ،جيعل الوهن يف قلوبكم ،(ووسخالسيل من زبد 

 (128) .حلبكم الدنيا وكراهيتكم املوت ؛عدوكم

فأصبحت األمة اإلسالمية  ،وال حول وال قوة إال باهلل ،وهذا يدث اآلن

 اآلن مطمعًا لكل لئيم بعدما ترك املسلمون الهاد و تكالبوا عىل الدنيا.

َسالَيةاذللََعَاألَةَاإلَ(َتسلط236)

إذا  :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي قال:  ¶عن ابن عمر  :كام جاء يف احلديث التايل

رضيتم بالزرع، وتركتم الهاد سلط اهلل ، وتبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر

 (122) .، ال ينزع  حتى ترجعوا إىل دينكمعليكم ذال

  .الذي سبب  البعد عن الدين ،نعم وهذا خري دليل عىل حالنا اآلن

                                                   
 .8283صحيح الامع لأللباين  :صحيح (128)

 .713صحيح الامع لأللباين  :صحيح (122)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  250َََ عجزاتَسي دَالم 
 

َ(َتغيريَلونَالشعرَإىلَاألسود237)

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي قال:  ¶عن ابن عباس  :كام جاء يف احلديث التايل

ال يريون رائحة  ،يكون يف آخر الزمان قوم خيضبون بالسواد كحواصل احلامم)

ه يف النساء والرجال، (322)(النة  .اهلل املستعان ،وهذا لألسف نرا

َ(َتقاربَاألسواق238)

 قال: ملسو هيلع هللا ىلصقال: أن النبي  ¶ أيب هريرةعن  :احلديث التايل كام جاء يف

يوشك أن ال تقوم الساعة؛ حتى يقبض العلم، وتظهر الفتن، ويكثر الكذب، 

 (322).، وتتقارب األسواقويتقارب الزمان

ر سوق آخر، ونرى ما  فلو رسنا يف أي مدينة حديثة اليوم نرى السوق بجوا

ملوالت تنترش بشكل ال يكاد يصدق، حتى يسمى "املول" أو مركز التسوق، هذه ا

ر اآلخر ال يفصل بينهام إال شارع أو جدار... هذه األسواق  إنك ترى سوقًا بجوا

ل تكن معروفة زمن النبي الكريم، فمن الذي أخربه أن األسواق ستتقارب وتنترش 

 هبذا الشكل الكثيف؟

                                                   
 .8293صحيح الامع لأللباين  :صحيح (322)

 .6428صحيح ابن حبان  :صحيح (322)



كني252َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

َ(َتكليمَالسباعَوالماداتَللناس239)

عدا : ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  :عن أيب سعيد اخلدري قال :تايلكام جاء يف احلديث ال

أال  :الذئب عىل شاة فأخذها فطلب  الراعي فانتزعها من  فأقعى الذئب عىل ذنب  قال

يا عجبي ذئب مقع عىل ذنب  يكلمني  :تنزع مني رزقا ساق  اهلل إيل فقال ؟تتقي اهلل

ثرب خيرب بي ملسو هيلع هللا ىلصحممد  ؟كالم اإلنس فقال الذئب أال أخربك بأعجب من ذلك

فأقبل الراعي يسوق غنم  حتى دخل املدينة فزواها  :الناس بأنباء ما قد سبق قال

فنودي  ملسو هيلع هللا ىلصفأخربه فأمر رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصإىل زاوية من زواياها ثم أتى رسول اهلل 

 :ملسو هيلع هللا ىلصأخربهم فأخربهم فقال رسول اهلل  :بالصالة جامعة ثم خرج فقال للراعي

تى يكلم السباع اإلنس ويكلم الرجل صدق والذي نفِس بيده ال تقوم الساعة ح

 (321)عذبة سوط  ورشاك نعل  وخيربه فخذه بام أحدث أهل  بعده 

   وارتكز عىل يدي  هذا هو اإلقعاءبِ ن  أي جلس عىل فخذه وذ   :الذئب عىل ذنب 

وم الساعة حتى تكلم السباع ، ال تقو الذي نفِس بيده :وجاء يف حديث آخر

ك نعل اإلنس، وحتى يكلم الرجل عذب خيربه فخذه بام يدث و ،ة سوط ، ورشا

                                                   
 .172/  2السلسلة الصحيحة لأللباين  :صحيح (321)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  253َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (323)أهل  بعده 

ك أي طرف  :عذبة سوط  .أحد سيور النعل التي تكون عىل وجهها :الرشا

 .السوط

ََهلَالقبورَ(َتمىنَاملوتَوغبط241)

ال تذهب  !والذي نفِس بيده :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :كام جاء يف احلديث التايل

يا ليتني كنت مكان  :ويقول ،فيتمرغ علي  الدنيا حتى يمر الرجل عىل القرب

 (327) .وليس ب  الدين إال البالء .صاحب هذا القرب

ال تقوم الساعة حتى يمر ) :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :وكام جاء يف حديث آخر

 (329) (يا ليتني مكان  :الرجل بقرب الرجل فيقول

 .وهذا األمر قد قارب عىل الوقوع إن ل يكن قد وقع

                                                   
 .4283صحيح الامع لأللباين  :صحيح (323)

 .429رواه مسلم  :صحيح (327)

 .4229رواه البخاري  :صحيح (329)



كني254َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

َبليوت(َتنجيدَا240)

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  قال: ¶عن أيب جحيفة  :كام جاء يف احلديث التايل

فأنتم اليوم خري من  ،ستفتح عليكم الدنيا حتى تنجدوا بيوتكم كام تنجد الكعبة

 (326).يومئذ

وهناك من  ،.. حيث كسوة جدران املنزل.ونحن نرى ذلك يف بيوت األثرياء

 .(بالسرياميك)يكسو هذه الدران 

َروجَنارََنََرضَاحلجاز(َخ242)

ال تقوم  :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن أيب هريرة ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

 (324).تيضء أعناق اإلبل ببصى ،الساعة حتى خترج نار من أرض احلجاز

وقد ظهرت هذه النار يف منتصف القرن السابع الجري يف عام أربع ومخسني 

العلامء ِمن عاص ظهورها ومن  أفاض ،عظيمة(، وكانت نارًا 697وست مائة)

طراجع )بعدهم يف وصفها   (224يوسف الوابل ص  –الساعة  أرشا

                                                   
 .3627صحيح الامع لأللباين  :صحيح (326)

 .4228رواه البخاري  :صحيح (324)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  255َََ عجزاتَسي دَالم 
 

َ(َدجالنيَكذابنيَيزعمَلكََنهمََنهَرسولَالل243)

ال تقوم  :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن ثوبانؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

ن  سيكون وإ ،وحتى يعبدوا األوثان ،الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي باملرشكني

ال نبي  ،وأنا خاتم النبيني ،أن  نبي :يف أمتي ثالثون كذابون كلهم يزعم

 (328).بعدي

ال  :قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي أن  عن أيب هريرةؓ  :وكام جاء يف احلديث التايل

وال  .دعواها واحدة ،فيكون بينهام مقتلة عظيمة ،تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان

كلهم  ،قريبا من ثالثني ،الون كذابوندج (أي يظهر)تقوم الساعة حتى يبعث 

 (322).يزعم أن  رسول اهلل

َ(َداعةََعََبوابَجهنم244)

كان الناس  قال: عن حذيفة بن اليامن ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

 ،ُمافة أن يدركني ،وكنت أسأل  عن الرش ،عن اخلري ملسو هيلع هللا ىلصيسألون رسول اهلل 

فهل بعد هذا  ،فجاءنا اهلل هبذا اخلري ،إنا كنا يف جاهلية ورش ،يا رسول اهلل :فقلت

                                                   
 . 1122سنن الرتمذي  :صحيح (328)

 .3622رواه البخاري  :صحيح (322)



كني256َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

وفي   ،نعم) :قال ؟وهل بعد ذلك الرش من خري :قلت (نعم) :قال ؟اخلري من رش

 :قلت (تعرف منهم وتنكر ،قوم ُيدون بغري هديي) :قال ؟وما دخن  :قلت (دخن

من أجاهبم إليها  ،دعاة عىل أبواب جهنم ،نعم) :قال ؟فهل بعد ذلك اخلري من رش

ويتكلمون  ،هم من جلدتنا) :قال ،يا رسول اهلل صفهم لنا :قلت (يهاقذفوه ف

 .(تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم) :قال ؟فام تأمرين إن أدركني ذلك :قلت (بألسنتنا

ولو أن  ،فاعتزل تلك الفرق كلها) :قال ؟فإن ل يكن لم مجاعة وال إمام :قلت

 (322)(حتى يدركك املوت وأنت عىل ذلك ،تعض بأصل شجرة

ما وقع من الفتن  :فالرش األول ،وهذا قد وقع وال يزال يزداد ظهورًا يف زماننا

وباخلري ما وقع  ، ؓوبداية عص عَلٍّ  من ّناية عص عثامنؓ  األوىل

وبالدخن ما كان يف زماّنام من بعض  ،¶من االجتامع مع عَل ومعاوية 

ء كزياد بالعراق ر ،األمرا ج وبالدعاة عىل أبواب وخالف من خالف علي  من اخلوا

دعاة عىل ) :ملسو هيلع هللا ىلصأما قول   .جهنم من قام يف طلب امللك من اخلوارج وغريهم

 (أبواب جهنم من أجاهبم إليها قذفوه فيها

ء يدعو إىل بدعة أو ضالل آخر  :قال العلامء هؤالء من كان من األمرا

مطة وأصحاب املحنة لزوم مجاعة  :ويف حديث حذيفة هذا .كاخلوارج والقرا

                                                   
 .4287رواه البخاري  :صحيح (322)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  257َََ عجزاتَسي دَالم 
 

وإن فسق وعمل املعايص من أخذ األموال  ،ووجوب طاعت  ،ملسلمني وإمامهما

 .فتجب طاعت  يف غري معصية ،وغري ذلك

َ(َرفعَاخلشوعَفَالصالة245)

أول ) :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   ؓالدرداءعن أيب  :كام جاء يف احلديث التايل

 (322)(يشء يرفع من هذه األمة اخلشوع حتى ال ترى فيها خاشعا

أو يمسح وجه  أو يرفع  ،ملسجد فرتى من يعبث بثياب  أو يرك يدهفتدخل ا

هذا مع انشغال القلب بالدنيا  ،وبعضهم يعد األموال ويسبها وهو يصَل ،كم 

 .ونسيان  لآلخرة

َ(َطاعةَالرجالَللنساء246)

هلكت  :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن أيب بكرةؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

 (321)الرجال حني أطاعت النساء

فنذكر مثاًل حصول الزنا نتيجة للتربج والسفور واالختالط الذي فشا بني 

                                                   
 .1962صحيح الامع لأللباين  :صحيح (322)

 .2294يف ُمتص املقاصد  الزرقاين :صحيح (321)



كني258َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

ة تفعل ما  فام ذلك إالالناس،  بانفالت الزمام من أيدي الرجال، فأصبحت املرأ

ء والرجل مغلوب عىل أمره واملراد بقول  حني  .تشاء من وسائل الفتنة واإلغرا

 .عز وجل أي طاعتها يف غري مرضاة اهلل :أطاعت النساء

َ(َطاعونَعمواس247)َ

أتيت النبي  قال: عن عوف بن مالكؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

 :اعدد ستا بني يدي الساعة) :فقال ،وهو يف قبة من أدم ،يف غزوة تبوك ملسو هيلع هللا ىلص

ثم استفاضة  ،ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ،ثم فتح بيت املقدس ،مويت

ثم فتنة ال يبقى بيت من العرب  ،ظل ساخطااملال حتى يعطى الرجل مائة دينار في

فيغدرون فيأتونكم حتت ثامنني  ،ثم هدنة تكون بينكم وبني بني األصفر ،إال دخلت 

 (323)(حتت كل غاية اثنا عرش ألفا ،غاية

ما أصاب املسلمني من طاعون  :واملقصود بموتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم

 ،ملقدس كام قال ابن حجر وغريهعمواس بالشام يف خالفة عمر بعد فتح بيت ا

ولقد حصد هذا الطاعون أرواح كثرية من املسلمني  ،ـه28وكان ذلك عام 

 وخاصة الصحابة، وقد تويف في  من كبارهم أبو عبيدة ومعاذ وغريها

                                                   
 .3246رواه البخاري  :صحيح (323)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  259َََ عجزاتَسي دَالم 
 

َ(َظهورَاتلتار248)

ال : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبي  عن أيب هريرةؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

فطس  ،محر الوجوه ،وا خوزا وكرمان من األعاجمتقوم الساعة حتى تقاتل

 (327)نعالم الشعر ،وجوههم املجان املطرقة ،صغار األعني ،األنوف

)املجان: مجع ِم ن وهو الرتس، واملطرقة التي قد عوليت بطراق وهو اللد 

الذي يغشاه، وقيل: التي يطرق بعضها عىل بعض، كالنعل املطرق املخصوفة(، 

 ر حباالً و يصنعون منها نعاالً(.أي يصنعون من الشع)نعالم الشعر 

ولقد جاء التتار )املغول( إىل بالد اإلسالم يف القرن السابع الجري، 

فاجتاحوا ديار اإلسالم وقتلوا مئات األلوف وهدموا البيوت والقصور، وأذاعوا 

ء والسالطني، وأزالوا اخلالفة العباسية  خالفة الفسق يف كل مكان، وقتلوا األمرا

الظهور، وخرجوا من بلد إىل بلد ليقضوا عىل العلم والنور، ثم كانت هزيمتهم 

 عىل يد املسلمني حتت قيادة سلطان مص قطز.

                                                   
 .3922رواه البخاري  :صحيح (327)



كني261َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

َظهورََقوامَيطلبونَالعلمَ(249)

قال: قال النبي  ؓ سعيد اخلدريعن أيب  :كام جاء يف احلديث التايل

م يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فسيأتيكم أقو: ملسو هيلع هللا ىلص : مرحبا بوصية قولوا لما

 (329)و أفتوهم  ،رسول اهلل

ه اآلن ،نعم ء يف الامعات  ،حيث نجد إقبال عىل طلب العلم ،وهذا نرا سوا

نسأل اهلل التوفيق  ،بل حتى صغار ،وذلك عىل الناحيتني رجال ونساء ،أو املساجد

  .وأن ُيدي البقية ويثبتهم ،واإلخالص للجميع

َن(َظهورَالهلَبادلي251) 

أن النبي قال:  عن عبد اهلل بن مسعود ؓ: كام جاء يف احلديث التايل

ويكثر  ،ويرفع فيها العلم ،إن بني يدي الساعة أليامًا ينزل فيها الهل :قال ملسو هيلع هللا ىلص

 (326).والرج القتل .فيها الرج

: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي قال:   ؓهريرةعن أيب : كام جاء يف رواية أخرى

 :قالوا  .ويكثر الرج ،وتظهر الفتن ،ويلقى الشح ،وينقص العلم ،يتقارب الزمان

                                                   
 .3692صحيح الامع  :صحيح (329)

 .4261رواه البخاري  :صحيح (326)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  260َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (324) .القتل القتل :قال ؟أيام هو ،يا رسول اهلل

. سل املسلمني عن التمثيليات واألفالم وكرة .ولتتأكد من وجود هذا األمر

وسلهم عن ُمبطالت  ،وسلهم عن أقص سورة يف القرآن وعن ومعانيها ،القدم

وهذا األمر ال )ملحرمة ستعلم حينها هذه احلقيقة الصالة وأركان احلج والبيوع ا

ألن كال األمرين موجودين كام قال  ،يتعارض مع ظهور املقبلني عىل العلم

  (ملسو هيلع هللا ىلصالصادق 

َ(َظهورَاخلوارج250)

ل ة  عن  :كام جاء يف احلديث التايل ف  ِن غ  ِد ب  ي   ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي قال:  ؓ ُسو 

يقولون من خري  ،سفهاء األحالم ،حدثاء األسنان ،يأيت يف آخر الزمان قوم :قال

ال جياوز إيامّنم  ،يمرقون من اإلسالم كام يمرق السهم من الرمية ،قول الربية

 (328)فإن قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة ،فأينام لقيتموهم فاقتلوهم ،حناجرهم

إذا حدثتكم عن  :قال بن أيب طالب ؓ عن عَلِّ  :وجاء يف رواية أخرى

 ،أحب إيل من أن أكذب علي  ،فواهلل ألن أخر من السامء ،ثاحدي ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

                                                   
 .4262رواه البخاري  :صحيح (324)

 .9294رواه البخاري  :صحيح (328)



كني262َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 ملسو هيلع هللا ىلصوإين سمعت رسول اهلل  ،فإن احلرب خدعة ،وإذا حدثتكم فيام بيني وبينكم

يقولون  ،سفهاء األحالم ،أحداث األسنان ،سيخرج قوم يف آخر الزمان) :يقول

يمرق  يمرقون من الدين كام ،ال جياوز إيامّنم حناجرهم ،من خري قول الربية

فإن يف قتلهم أجرا ملن قتلهم يوم  ،فأينام لقيتموهم فاقتلوهم ،السهم من الرمية

 (322) (القيامة

 .وقد ظهرت فرقة اخلوارج يف عهد عَل ؓ

قال: قال النبي  عن أيب سعيد اخلدري ؓ :جاء يف حديث آخروكذلك 

 وهو ،أتاه ذو اخلويصة ،وهو يقسم قسام ملسو هيلع هللا ىلصبينام نحن عند رسول اهلل : ملسو هيلع هللا ىلص

ومن يعدل إذا ل  ،ويلك) :فقال ،يا رسول اهلل اعدل :فقال ،رجل من بني متيم

ائذن يل في   ،يا رسول اهلل :فقال عمر .(قد خبت وخّست إن ل أكن أعدل ،أعدل

 ،فإن ل  أصحابا يقر أحدكم صالت  مع صالهتم ،دع ) :فقال ؟فأرضب عنق 

قي ،وصيام  مع صيامهم يمرقون من الدين كام  ،هميقرؤون القرآن ال جياوز ترا

ثم ينظر إىل رصاف  فام  ،ينظر إىل نصل  فال يوجد في  يشء ،يمرق السهم من الرمية

ثم ينظر إىل  ،فال يوجد في  يشء -وهو قدح   -ثم ينظر إىل نضي   ،يوجد في  يشء

إحدى  ،آيتهم رجل أسود ،قد سبق الفرث والدم ،قذذه فال يوجد في  يشء

                                                   
 .6232رواه البخاري  :صحيح (322)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  263َََ عجزاتَسي دَالم 
 

ةعضدي  مثل ثدي املر وخيرجون عىل حني فرقة من  ،أو مثل البضعة تدردر ،أ

 ملسو هيلع هللا ىلصفأشهد أين سمعت هذا احلديث من رسول اهلل  :قال أبو سعيد .(الناس

 ،فأمر بذلك الرجل فالتمس فأيت ب  ،وأشهد أن عَل بن أيب طالب قاتلهم وأنا مع 

 (312).الذي نعت  ملسو هيلع هللا ىلصحتى نظرت إلي  عىل نعت النبي 

َ(َظهورَالزينة252)

أن النبي : تقال ▲عن أم املؤمنني ميمونة  :ء يف احلديث التايلكام جا

وظهرت الزينة، ورشف  ،كيف أنتم إذا مرج الدين، وسفك الدم:قال ملسو هيلع هللا ىلص

 (312) !؟حرق البيت العتيقالرغبة، واختلفت االخوان، وظهرت البنيان، و

لنا ذات يوم ما أنتم إذا مرج الدين  ملسو هيلع هللا ىلصقال نبي اهلل  :وجاء يف رواية أخرى

فك الدماء وظهرت الزينة ورشف البنيان واختلف اإلخوان وحرق البيت وس

 (311).العتيق ويف رواية واختلف األحبار بدل اإلخوان

تنترش بشكل كبري حيث نرى االهتامم  ،أما عن ظهور الزينة فحدث وال حرج

ومصارعة املوضة ولبس ما هو  ،واحلرص الشديد عىل شكل الثياب والطعام

                                                   
 .3622البخاري  رواه :صحيح (312)

 .1477السلسلة الصحيحة لأللباين  :صحيح (312)

 .323/  4اليثمي يف ممع الزوائد  :صحيح (311)



كني264َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

تشار معامل التجميل حتى أصبحنا نرى النساء الاليت أعامرهن وكذلك ان ،جديد

وهناك من  ،تاوزت اخلمسني تقوم بالتغيري يف جسمها لكي تبدو بشكل أصغر

.. وال .تقوم بتغيري أجزاء من جسمها ألغراض ِعفنة حيث جذب األنظار إليها

 حول وال قوة إال باهلل 

َ(َظهورَالسنواتَاخلدااعت253)

: سيأيت قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن أيب هريرةؓ  :ديث التايلكام جاء يف احل

ويؤمتن  ،ويكذب فيها الصادق ،عىل الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب

قال  ،قيل وما الرويبضة ،وينطق فيها الرويبضة ،وخيون فيها األمني ،فيها اخلائن

 .باهلل وال حول وال قوة إال ،وهذا يدث، (313).الرجل التاف  يف أمر العامة

َ(َظهورَالشحَوابلخلَبأداءَاحلقوق254)

أن قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن أيب هريرةؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

وما  :الرج. قالوا ، ويكثر ويلقى الشح،يتقارب الزمان، وينقص العمل: النبي قال

 .وال حول وال قوة إال باهلل ،وهذا يدث، (317): القتل القتل قال ؟الرج

                                                   
 .3144صحيح ابن ماجة لأللباين  :صحيح (313)

 .6234صحيح رواه البخاري  (317)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  265َََ عجزاتَسي دَالم 
 

َرَالفنت(َظهو255)

اك بن قيسعن  :كام جاء يف احلديث التايل  :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ؓ الضحَّ

ويمِس  ،يصبح الرجل فيها مؤمنا ،إن بني يدي الساعة فتنا كقطع الليل املظلم)

 (319)(..........ويصبح كافرا  ،ويمِس مؤمنا ،كافرا 

ها إن  :فقال ،يشري إىل املرشق ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسول اهلل  :وجاء يف حديث آخر

 (316).من حيث يطلع قرن الشيطان ،إن الفتنة ها هنا ،لفتنة ها هناا

ملرشق، مرشق  اأن الفتنة تكون من هاهنا، وأشار بيده إىل ملسو هيلع هللا ىلصأخرب النبي 

املدينة، والعراق رشق املدينة من حيث يطلع قرن الشيطان، وقد وقع األمر كام دل 

فتن من جهة العراق، ، إذ ظهر أكثر ال-علي  الصالة والسالم-علي  خرب الرسول 

الفتن السياسية، احلربية، بالقتال، باالقتتال، والفتن العلمية املعنوية، وذلك بام 

ع البدع، فبدعة القدر ظهرت يف العراق بالبصة، وكذلك فتنة  ظهر من أنوا

وكذلك اخلوارج، كل هذه الفتن ظهرت  - ؓ-الرفض بالكوفة يف عهد عَل 

ع الفتن، الفتن  ،األمر هناك، ول يزل املرشق منشأ هذا ومصدر يعني ألنوا

 ية.االعتقادية، والفتن احلربية السياس

                                                   
 .1272صحيح الامع لأللباين  :صحيح (319)

 .3142رواه البخاري  :صحيح (316)



كني266َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

ريخ تدون هذا األمر عيانا اوهذا أمر بني يدرك  املتأمل للتأريخ، فاقرءوا الت

، وهذا ال ينفي وجود وظهور فتن يف -علي  الصالة والسالم-مطابقا ملا أخرب ب  

ي، لكن املرشق هو األصل يف هذا، وهو الذي املغرب كام يف هذه األعصار، ال ينف

ظهرت في  الفتن يف صدر اإلسالم ويف القرون األوىل يف القرون املفضلة، فقول 

الرسول ال يقتيض احلص أن الفتنة ال تكون إال من هاهنا، لكن لذا الوج  ولذه 

لعراق الهة متيز، وال خيتص هذا بالعراق، بالعراق وما وراء العراق أيضا، لكن ا

كانت في  اخلالفة فظهرت في   هو الذي كانت في  اخلالفة من عهد عَل ؓ

 .الفتن التي ذكرهتا قبل قليل

َ(َظهورَرجالَيطفئونَالسنةَويعملونَبابلدعة256)

سيَل  :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   ؓابن مسعودعن  :كام جاء يف احلديث التايل

رون الصالة عن أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخ

قيتها فقلت يا رسول اهلل إن أدركتهم كيف أفعل قال تسألني يا ابن أم عبد  موا

 (314)كيف تفعل ال طاعة ملن عى اهلل 

ذين يسمون وهناك من ينكر الُسنة ال ،وها نحن أصبحنا نجد أهل البدع

ول وال ح ،وهؤالء يؤمنون بالقرآن فقط ولكن السنة فال (القرآنيني)أنفسهم بالـ 

                                                   
 .1331صحيح ابن ماجة لأللباين  :صحيح (314)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  267َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 .وال قوة إال باهلل

َ(َظهورَعملَقومَلوط257)

إن  قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن ابن مسعود ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

ولألسف أصبح لؤالء الشواذ ، (318).أخوف ما أخاف عىل أمتي عمل قوم لوط

 .يف بالد املسلمني كلمة ورأي

َ(َظهورَموتَالفجأة258)

أن  عن أنس بن مالكؓ ث التايل كام جاء يف احلدي ...وهذا يدث اآلن

لليلتني و أن تتخذ  :من اقرتاب الساعة أن يرى الالل قبال فيقال قال: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 (312).املساجد طرقا و أن يظهر موت الفجأة

وموت الفجأة هو ما يصل للناس من وفاةٍ غري متوقعة، إما بمرض مفاجئ، 

لَّ من يموت .ةأو بحادث مروع، وهو للمؤمن راحة، وعىل املنافق حّس .. اآلن ق 

عىل فراش ، وما نسمع املوت إال يف حوادث، ينزل الواحد وما يتصور أن  يموت 

ويموت يف ذلك اليوم الذي ما يتصور في ، يموتون باملئات، تسقط الطائرة وفيها 

                                                   
 .2794صحيح الرتمذي لأللباين  :صحيح (318)

 .9822صحيح الامع لأللباين  :صحيح (312)



كني268َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

ثالثامئة راكب كلهم كانوا أحياء ويف حلظة إذا هبم أموات، تنقلب السيارة باألرسة 

ة واألوالد بعضهم يضحك، وبعضهم يتكلم، وبعضهم كاملة، الر جل واملرأ

 ... إلخ من القصص.يرشب العصري، ويف حلظة واحدة كلهم يموتون

َوالتشدقَفَالالكمَناشئةَهمهمَالرشابَوالطعامَ(259)

 قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  مامة الباهَلؓ أعن أيب  :كام جاء يف احلديث التايل

ب، ويلبسون  من أمتي يأكلون ألوانسيكون رجال  الطعام، ويرشبون ألوان الرشا

ر أمتي ألوان الثياب، ويتشدقون يف الكالم  (332)، فأوئلك رشا

رع  ،هو زماننا وال حول وال قوة إال باهلل وهم أبناؤنا بال ريب تراهم يف الشوا

ويأكلون أطايب الطعام  ،والطرقات يركبون أمجل السيارات وأغالها سعراً 

 ،ويتشدقون بالقول ،ويف الثوب الواحد عرشة ألوان ،ويلبسون أمجل الثياب

وفاحت  ،كالمهم اختلط في  العريب بالعجمي ،ويسنون الكالم ويسيئون العمل

 .من  رائحة الكرب واخليالء

                                                   
 .3663صحيح الامع لأللباين  :صحيح (332)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  269َََ عجزاتَسي دَالم 
 

َ(َعذابَاألَةَاإلسالَيةَفَادلنيا261)

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن أيب موسى األشعريؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

إنام عذاهبا يف الدنيا  ،ليس عليها عذاب يف اآلخرة ،مرحومةأمتي هذه أمة  قال:

 .نسأل اهلل السالمة ،وهذا يدث اآلن، (332).الفتن و الزالزل و القتل و الباليا

َ(َغربةَاإلسالم260)

: إن قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ابن عمرؓ عن  :كام جاء يف احلديث التايل

 (331).غرباءاإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كام بدأ فطوبى لل

إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود  :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :وجاء يف حديث آخر

 (333)وهو يأرز بني املسجدين كام تأرز احلية يف جحرها .غريبا كام بدأ

إن الدين ليأرز إىل احلجاز كام  :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :وأيضًا جاء يف حديث آخر

الدين من احلجاز معقل احلية إىل جحرها وليعقلن  (أي ينضم وجيتمع)تأرز 

األروية من رأس البل إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين 

                                                   
 .2326صحيح الامع لأللباين  :صحيح (332)

 .276صحيح رواه مسلم  (331)

 .س276رواه مسلم  :صحيح (333)



كني271َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (337)يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي

فام يدث للمسلمني امللتزمني بأمر اهلل تعاىل وأمر رسول  لو أكرب دليل عىل 

ء تصب فالتعذيب والتنكيل والعقاب والعتاب و ،هذه العالمة السخرية واالستهزا

ر نعم نحن يف زمان  ،وأصبح البعض يتمنى املوت ،صبًا عىل األطهار األبرا

 .مهللا سلم سلم ،القابض في  عىل دين  كالقابض عىل مجر

َاتَوالفتوحاتغزوال(262َ)

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن أيب سعيد اخلدريؓ : كام جاء يف احلديث التايل

 :فيقال ،من الناس (أي الامعة الكثرية)يغزو فئام يأيت زمان ) :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

 :فيقال ،ثم يأيت زمان ،فيفتح علي  ،نعم :فيقال ؟ملسو هيلع هللا ىلصفيكم من صحب النبي 

 :فيقال ،ثم يأيت زمان ،فيفتح ،نعم :فيقال ؟ملسو هيلع هللا ىلصفيكم من صحب أصحاب النبي 

 (339)(فيفتح ،نعم :فيقال ؟ملسو هيلع هللا ىلصفيكم من صحب صاحب أصحاب النبي 

 ...وهذا حدث بالفعل

                                                   
 .1632الرتمذي سنن  :صحيح (337)

 .1824رواه البخاري  :صحيح (339)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  270َََ عجزاتَسي دَالم 
 

َندعواهماَواحدةَثمَتتصاحلاَن(َفئتانَتتقاتال263)

ال تقوم  قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   ؓهريرةعن أيب  :كام جاء يف احلديث التايل

م . وال تقوهام مقتلة عظيمة، دعواها واحدة، فيكون بينالساعة حتى يقتتل فئتان

، كلهم يزعم أن  رسول الساعة حتى يبعث دجالون كذابون، قريبا من ثالثني

 (336)اهلل

د بالفئتني مجاعة دعواها )وقول   ، ¶معاوية  ومجاعة عَل واملرا

أو املراد أن كال  ،أي دينهام واحد ألن كال منهام كان يتسمى باإلسالم :(واحدة

وذلك أن عليا كان إذ ذاك إمام املسلمني وأفضلهم  ،منهام كان يدعي أن  املحق

وختلف  ،لعقد بايعوه بعد قتل عثامنوألن أهل احلل وا ،يومئذ باتفاق أهل السنة

ثم خرج طلحة والزبري ومعهام عائشة إىل العراق  ،عن بيعت  معاوية يف أهل الشام

فخرج  ،فدعوا الناس إىل طلب قتلة عثامن ألن الكثري منهم انضموا إىل عسكر عَل

عَل إليهم فراسلوه يف ذلك فأبى أن يدفعهم إليهم إال بعد قيام دعوى من ويل الدم 

داعيا لم إىل  ،ورحل عَل بالعسكر طالبا الشام ،وثبوت ذلك عىل من بارشه بنفس 

فرحل معاوية بأهل  ،ميبا لم عن شبههم يف قتلة عثامن بام تقدم ،الدخول يف طاعت 

الشام فالتقوا بصفني بني الشام والعراق فكانت بينهم مقتلة عظيمة كام أخرب ب  

                                                   
 . 3622رواه البخاري  :صحيح (336)



كني272َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

ثم  ،ظهور عَل عليهم إىل طلب التحكيم دوآل األمر بمعاوية ومن مع  عن ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ،فخرجت علي  احلرورية فقتلهم بالنهروان ومات بعد ذلك ،رجع عَل إىل العراق

وخرج ابن  احلسن بن عَل بعده بالعساكر لقتال أهل الشام وخرج إلي  معاوية 

 ،ذات يوم احلسن ملسو هيلع هللا ىلصحيث أخرج النبي  ملسو هيلع هللا ىلصفوقع بينهم الصلح كام أخرب ب  

ولعل اهلل أن يصلح ب  بني فئتني من  ،ابني هذا سيد) :فقال ،نربفصعد ب  عىل امل

 (334) .(املسلمني

فقد تنازل احلسن ملعاوية عن امللك  ،ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان كام أخرب  ،سبحان اهلل

ي  عام  الامعة الجتامع املسلمني في  عىل خليفة واحد  عام أربعني  من الجرة، فُسمِّ

نازل عن املُلك، ال لقلة، وال لذلة، وال ولقد تم الت ،بعد طول فرقة واختالف

بل لرغبت  فيام عند اهلل، ملا رآه من حقن دماء املسلمني، فراعى أمر الدين  ،لعلة

 .ومصلحة األمة

َ(َفتحَبالدَكرسى264)

ةعن  :كام جاء يف احلديث التايل ُمر   قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   ؓجابر بن س 

نز آل كّسى الذي يف ك ،أو من املؤمنني ،لتفتحن عصابة من املسلمني

                                                   
 .3612رواه البخاري  :صحيح (334)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  273َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 .ولقد وقع هذا الفتح يف عهد عمر بن اخلطاب ؓ، (338).األبيض

َ(َفتحَبيتَاملقدس265)

 النبيَّ  أتيُت   قال: : عن عوف بن مالكؓ كام جاء يف احلديث التايل

 :اعدد ستا بني يدي الساعة) :فقال ،وهو يف قبة من أدم ،يف غزوة تبوك ملسو هيلع هللا ىلص

ثم استفاضة  ،وتان يأخذ فيكم كقعاص الغنمثم م ،ثم فتح بيت املقدس ،مويت

ثم فتنة ال يبقى بيت من العرب  ،املال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا

فيغدرون فيأتونكم حتت ثامنني  ،ثم هدنة تكون بينكم وبني بني األصفر ،إال دخلت 

 (332)(اثنا عرش ألفا (أي راية)حتت كل غاية  ،غاية

تم فتح بيت املقدس سنة ست عرشة من   ففي عهد عمر بن اخلطاب

بنفس ، وصالح أهلها،  فقد ذهب عمر  ،كام ذهب إىل ذلك أئمة السري ؛الجرة

وفتحها، وطهرها من اليهود والنصارى، وبنى هبا مسجدًا يف قبلة بيت املقدس 

 (94-99ص  4والنهاية ج  البداية)

                                                   
 .1222رواه مسلم  :صحيح (338)

 .3246رواه البخاري  :صحيح (332)



كني274َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

َ(َفتنةَاملال266)

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي قال:   ؓبن عياض كعبعن  :كام جاء يف احلديث التايل

 (372) (املال :إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي): قال

إنام ) :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  قال: عن ابن مسعود ؓ :وجاء يف حديث آخر

 (372) (وها مهلكاكم ،أهلك من قبلكم الدينار والدرهم

ليغشني أمتي من بعدي ) :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :وكذلك جاء يف حديث آخر

يبيع أقوام  ،و يمِس كافرا  ،يصبح الرجل فيها مؤمنا ،ليل املظلمفتن كقطع ال

 (371) (دينهم بعرض من الدنيا قليل

فتجد الناس ختتلف  ،ال أحد ينكرها ،موجودة يف حياتنا ،وفتنة املال

 .وال حول وال قوة إال باهلل ،وتتخاصم وتغضب اهلل من أجل احلصول عىل املال

                                                   
 .1336سنن الرتمذي  :صحيح (372)

 .3198صحيح الرتغيب لأللباين :صحيح (372)

 .9762امع لأللباين صحيح ال :صحيح (371)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  275َََ عجزاتَسي دَالم 
 

َ(َفشوَاتلجارة267)

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  قال:  ؓعمرو بن تغلبعن  :احلديث التايلكام جاء يف 

ط الساعة :قال  ،ويظهر العلم ،وتفشو التجارة ،أن يفشو املال ويكثر ،إن من أرشا

ويلتمس يف احلي  ،ال حتى أستأمر تاجر بني فالن :ويبيع الرجل البيع فيقول

 (373)فال يوجد  ،العظيم الكاتب

 .م طرق الكسب اآلنلقد فشت التجارة، فالتجارة أعظ ،نعم

ء، لكن فشو  )فشو التجارة( ال يعني هذا: معرفة الناس كيفية البيع والرشا

التجارة يعني: يدخل فيها الذي يعرفها والذي ال يعرفها، فتجد الواحد موظفاً 

م، ولكن ذلك إخبار من النبي  ويزاول التجارة أيضًا، وليس معناه: أن التجارة حرا

 .ملا سيحدث ملسو هيلع هللا ىلص

َالقلم(َفشو268َ)

 قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  قال: عن ابن مسعود ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

ى تعني املرأة زوجها عىل فشو التجارة حت، و يدي الساعة: تسليم اخلاصةبني

كتامن الشهادة و ،وظهور الشهادة بالزور ،وفشو القلم ،وقطع األرحام، التجارة

                                                   
 .7768صحيح النسائي لأللباين  :صحيح (373)



كني276َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

اد بفشو القلم يعني مرد آلة قلم، بالتايل ليس املر ،احلق القلم يعرب ب  عن الكتابة

لكن ها متالزمان إذا فشت الكتابة فشى القلم، كان يف عهد النبوة يف الصدر 

األول كان الكّتاب قلة حتى أن بعض األرسى: أرسى بدر ملا حكم عليهم 

باملفاداة، بعضهم كانت مفادت  بأن يعّلم كذا من الصبيان املدينة الكتابة هذا يف 

، وبعد ذلك حصل اتساع يف الكتابة وفشى القلم وكثر الكتاب يف العهد األول

 .الناس

وفشو القلم اآلن يف عصنا هذا ل يقتص عىل الكتابة باآللة التي حتمل باليد، 

 .بل أصبحت وسائل الكتابة متنوعة وتؤدي إىل نتائج مضاعفة كاآلالت الطابعة

َ(َقبضَالعلمَادليين269)

كام  .وس الهالء وتصدر السفهاء للفتوىؤذ الرواختا ،وذلك بموت العلامء

 قال: ملسو هيلع هللا ىلصقال: أن النبي  ؓ عبد اهلل بن عمروعن  :جاء يف احلديث التايل

 ،إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعا ينتزع  من العباد :يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل 

اختذ الناس رؤوسا  ،حتى إذا ل يبق عاملا ،ولكن يقبض العلم بقبض العلامء

 (379) .فضلوا وأضلوا  ،فأفتوا بغري علم ،سئلوا ف ،جهاال

                                                   
 .222رواه البخاري  :صحيح (379)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  277َََ عجزاتَسي دَالم 
 

ال تقوم الساعة حتى يقبض  قال: ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبي وجاء يف رواية أخرى

وهو القتل  ،ويكثر الرج ،وتظهر الفتن ،ويتقارب الزمان ،وتكثر الزالزل ،العلم

 (376) .حتى يكثر فيكم املال فيفيض ،القتل

َ(َقطيعةَالرحم271)

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: أن النبي  عن عبد اهلل بن عمرو ؓتايل كام جاء يف احلديث ال

ط الساعة الفحش قال: و  ،و ختوين األمني ،و قطعية الرحم ،و التفحش ،من أرشا

 (374).ائتامن اخلائن

أما قطيعة األرحام فاشية بني الناس قديام وحديثا، نسأل اهلل السالمة 

ي تُم  إِن  :قال تعاىل ،من املعايص التي تفشو بني الناس والعافية، وهي س  ل  ع  ه  ف 

{ ُكم  ام  ح  ر  ُعوا أ  طِّ ُتق  ِض و  ِسُدوا يِف األ  ر  ُتم  أ ن ُتف  ي  لَّ و  ُ 11ت  ن ُهُم اَّللَّ ع  ِك  الَِّذين  ل  ئل  { ُأو 

{ ُهم  ار  ب ص  ى أ  م  أ ع  ُهم  و  مَّ أ ص   {سورة حممد 13ف 

                                                   
 .2236رواه البخاري  :صحيح (376)

 .9827صحيح الامع لأللباين  :صحيح (374)



كني278َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

َ(َكرثةَالزالزل270)

  قال: ملسو هيلع هللا ىلصن النبي قال: أ عن أيب هريرةؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

وتظهر  ،ويتقارب الزمان ،وتكثر الزالزل ،ال تقوم الساعة حتى يقبض العلم

 (378).حتى يكثر فيكم املال فيفيض ،وهو القتل القتل ،ويكثر الرج ،الفتن

وهاهي تقع هنا  ،ويف احلديث إشارة واضحة إىل وقوع الزالزل يف هذه األيام

ولتعلمن نبأه بعد  ملسو هيلع هللا ىلصدق ما أخرب ب  نبينا .. لتؤكد ص.وهناك ويموت الكثري فيها

وقد أخربنا الصادق الذي ال ينطق عن الوى عن كثرة الزالزل يف آخر  ،حني

 ،بحيث تصري سمة من سامت السنني واأليام حتى تسمى هذه األوقات ،الزمان

 .بسنوات الزالزل

لة األزدي : وجاء يف رواية أخرى يا ابن  :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي عن ابن حوا

 (أي اقرتبت)فقد دنت  ،إذا رأيت اخلالفة قد نزلت األرض املقدسة !لةحوا 

و الساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي  ،و األمور العظام ،و البالبل ،الزالزل

 (372).هذه من رأسك

                                                   
 .2236رواه البخاري  :صحيح (378)

 .4838صحيح الامع لأللباين  :صحيح (372)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  279َََ عجزاتَسي دَالم 
 

أي من املدينة إىل أرض الشام كام وقعت يف إمارة بني  :قد نزلت أرض املقدسة

البالبل هي الموم واألحزان وبلبلة الصدر  :قال اخلطايب :والبالبل  .أمية

هبا قال وإنام أنذر أيام بني أمية وما حدث من الفتن يف  .وسواس الموم واضطرا

 .زماّنم

يا رسول اهلل  :إذ قال قائل ملسو هيلع هللا ىلصبينام نحن عند رسول اهلل  :وجاء يف رواية أخرى

 هل كان في  يا نبي اهلل :قال .نعم أتيت بطعام :قال ؟هل أتيت بطعام من السامء

وقد أوحي إيل أين غري  ،رفع إىل السامء :قال ؟فام فعل ب  :قال .نعم :قال ؟من فضل

أي )ثم تلبثون حتى تقولوا متى متى ثم تأتوين أفنادا  ،البث فيكم إال قليال

أي موت كثري )يفني بعضكم بعضا بني يدي الساعة موتان  (مجاعات متفرقة

 (392).زلشديد وبعده سنوات الزال (الوقوع

َ(َكرثةَالزنا272)

كم حديثا ألحدثنَّ :قال : عن أنس بن مالك ؓكام جاء يف احلديث التايل

 ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل  :ال يدثكم ب  أحد غريي ملسو هيلع هللا ىلصسمعت  من رسول اهلل 

ط الساعة أن يرفع العلم) :يقول ويكثر  ،ويكثر الزنا ،ويكثر الهل ،أن من أرشا

ة القيم  ،النساءويكثر  ،ويقل الرجال ،رشب اخلمر حتى يكون خلمسني امرأ

                                                   
 .999النبوة للوادعي  الصحيح من دالئل :صحيح (392)



كني281َ شك  ىَالم  رسلنيَتتحد  ََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (392) (الواحد

 ،مع الكثري الكثري عن حاالت الزناوإال وس ،فال يوجد أحد منا ،أما عن الزنا

وال حول وال قوة  ،وزيادة تكلفة الزواج ،عد عن الدينوما ذلك كل  إال بسبب البُ 

 .إال باهلل

َ(َكرثةَالعجمَفَبالدَاملسلمني273)

ه واضحاً بجالء يف دول اخلليجوذلك كخدم وموظ كام  .فني وهذا األمر نرا

ة بن ُجن ُدب ؓ :جاء يف احلديث التايل ُمر  قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أن النبي  عن س 

يوشك أن يمأل اهلل أيديكم من العجم ثم جيعلهم أسدا ال يفرون فيقتلون 

 (391)مقاتلتكم ويأكلون فيئكم 

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي قال: أن ا عن أيب هريرةؓ  :وجاء يف حديث آخر

يوشك أن يكثر فيكم من العجم أسد ال يفرون فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون 

 (393).فيئكم

                                                   
 .9132رواه البخاري  :صحيح (392)

 .293/  1اخلصائص الكربي للسيوطي  :صحيح (391)

 .327/  4ممع الزوائد اليثمي  :صحيح (393)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  280َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 (َكرثةَالفنت274)

 قال: ملسو هيلع هللا ىلصقال: أن النبي  عن أيب هريرةؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

؛ حتى يقبض العلم، وتظهر الفتن، ويكثر الكذب، يوشك أن ال تقوم الساعة

 (397) .ب األسواق، وتتقارويتقارب الزمان

انظروا معي ما جيري يف الدول اإلسالمية، مثل العراق وأفغانستان وفلسطني 

والصومال وباكستان... معظم هذه الفتن حتدث يف بلدان إسالمية، ملاذا؟ ألننا 

تنا احلياة الدنيا، ونسينا اهلل تعاىل  ابتعدنا كثرياً عن تعاليم اخلالق عز وجل، وغرَّ

عن ذكر اهلل... فكانت النتيجة هذه الفتن، وهي ما أخرب عنها  ولقاءه، وابتعدنا

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي األعظم 

َ(َكرثةَالكذب275)

 قال: ملسو هيلع هللا ىلصقال: أن النبي  عن أيب هريرةؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

 ،ويكثر الكذب ،وتظهر الفتن ،حتى يقبض العلم ؛يوشك أن ال تقوم الساعة

 (399) .وتتقارب األسواق ،ويتقارب الزمان

                                                   
رد لاللباين  :صحيح (397)  .2944صحيح املوا

رد لأللباين  :صحيح (399)  .2944صحيح املوا
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لقد أعيت ظاهرة الكذب علامء القرن احلادي والعرشين، حتى إّنم ينفقون 

املاليني هبدف اخرتاع جهاز لكشف الكذب. ففي عال اإلنرتنت نرى يومياً آالف 

الصفحات عىل مواقع ُمتلفة... ومعظمها كذب ودجل! ويف حياتنا اليومية أصبح 

عهد النبي الكريم، فمن الذي  الكذب شيئًا مألوفًا... وهذه الظاهرة ل تكن عىل

 أخربه بأن الكذب سينترش هبذا الشكل املرعب يف هذه األيام؟

َ(ََقاطعةَالعالمَللعراق276)

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: أن النبي   ؓجابر بن عبد اهللكام جاء يف احلديث التايل: عن 

 (وهو مكيال معروف ألهل العرق)يوشك أهل العراق أال جيبى إليهم قفيز  قال:

يوشك  :ثم قال .يمنعون ذاك .من قبل العجم :قال ؟من أين ذاك :لناق .وال درهم

من قبل  :قال ؟من أين ذاك :قلنا .أهل الشام أن ال جيبى إليهم دينار وال مدي

" يكون يف آخر أمتي خليفة  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :ثم قال .ثم أسكت هنية .الروم

 (396).ال يعده عددا " .يثي املال حثيا

ت عن العراق فهذا حدث منذ احتالل العراق للكويت سنة أما قطع املعونا

 –لبنان  –سوريا ). وأما قطع األموال من بالد الشام إىل يومنا هذا م 2222

فلم يدث بعد ولكننا نرى ما يدث يف فلسطني اآلن من  (األردن –فلسطني 

                                                   
 .1223رواه مسلم  :صحيح (396)
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 .حصار وتويع واهلل أعلم األيام القادمة إىل أين االتاه

َنَبالفاجرين(َنرصَادلي277)

: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن أنس بن مالك ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

 (394) .(سيشدد هذا الدين برجال ليس لم عند اهلل خالق)

ه اآلن حيث نرى بعض النصارى واملرشكني يساهون يف كفالة  ،وهذا ما نرا

منهم من و ،وبعضهم يطلب املساعدة يف بناء املساجد ،واألعامل اخلريية ،األيتام

ويقوموا بإرسال التربعات  ،يقف يف هيئة األمم املتحدة موقفاً لنصة املسلمني

. ونذكر مثاالً احلال يف فلسطني فاألمم املتحدة .ووضع اخلطط ملساعدة املسلمني

  .األمريكية لا دور يف تقديم املساعدات

َهابإ(َوصولَمساكنَاملدينةَإىل278َ)

تبلغ  :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  أيب هريرةؓ  : عنكام جاء يف احلديث التايل

فكم ذلك من املدينة قال كذا  :قال زهري قلت لسهيل .املساكن إهاب أو ُياب

                                                   
 .3696صحيح الامع لأللباين  :صحيح (394)
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 ولقد وصلت مساكن املدينة أبعد من املدينة عدًدا من األميال.، (398) وكذا ميال

َفَالقومَاملثناة279) َ(َي قَر

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أن عن عبد اهلل بن عمرو ؓكام جاء يف احلديث التايل 

ر ويوضع األخيار ويقبح القول ويبسن العمل  من اقرتاب الساعة أن ترفع األرشا

 (392)ويقرأ يف القوم املثناة قلت وما املثناة قال ما كتب سوى كتاب اهلل 

علقة يف بعض بيوت املسلمني الكتب والرائد واملجالت املت نجد ،لألسف

نانني وأخبار الف ،الرياضة والنتائجوأخبار  ،بأخبار املوضة وآخر الصعات

 ،لقصص اخليالية وكتب الشعر واألدبوغري ذلك ا ،واملمثلني ومالحقة أعاملم

مية وووو ولكن تنصدم بأنك ال تد كتب لتفسري القرآن  ،والروايات الغرا

وال قصص الصحابة والصحابيات  ،ملسو هيلع هللا ىلصوال كتاب سرية النبي  ،الكريم

 .مجيعاً  ╚

                                                   
 .4747رواه مسلم  :صحيح (398)

 .312/  4ممع الزوائد اليثمي  :صحيح (392)
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إت  إلأ سزإء ؤا  ز   لمعزإج  معج 

عجزةَاإلرساءَواملعراج281)  َ َ)َ

أن نبي اهلل  قال: عن مالك بن صعصعةؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

 ،وربام قال يف احلجر ،بينام أنا يف احلطيم) :حدثهم عن ليلة أرسي ب  ملسو هيلع هللا ىلص

 -ما بني هذه إىل هذه  -فشق  :وسمعت  يقول :قال -إذ أتاين آت فقد  ،مضطجعا

 ،من ثغرة نحره إىل شعرت  :قال ؟ما يعني ب  : جنبيفقلت للجارود وهو إىل

ثم أتيت بطست من ذهب  ،فاستخرج قلبي -من قص  إىل شعرت   :وسمعت  يقول

ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق  ،ثم حيش ثم أعيد ،فغسل قلبي ،ِملوءة إيامنا

ضع ي -نعم  :قال أنس ؟هو الرباق يا أبا محزة :فقال ل  الارود -احلامر أبيض 

فانطلق يب جربيل حتى أتى السامء الدنيا  ،فحملت علي  ،خطوه عند أقى طرف 

وقد  :قيل ،حممد :قال ؟ومن معك :قيل ،جربيل :قال ؟من هذا :فقيل ،فاستفتح

فلام خلصت فإذا  ،مرحبا ب  فنعم املجيء جاء ففتح :قيل ،نعم :قال ؟أرسل إلي 

 :ثم قال ،فرد السالم ،لمت علي فس ،هذا أبوك آدم فسلم علي  :فقال ،فيها آدم

ثم صعد حتى إذا أتى السامء الثانية  ،مرحبا باالبن الصالح والنبي الصالح

وقد  :قيل ،حممد :قال ؟ومن معك :قيل ،جربيل :قال ؟من هذا :قيل ،فاستفتح

فلام خلصت إذا  ،مرحبا ب  فنعم املجيء جاء ففتح :قيل ،نعم :قال ؟أرسل إلي 
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فسلمت  ،هذا ييى وعيسى فسلم عليهام :قال ،بنا اخلالةوها ا ،ييى وعيسى

ثم صعد يب إىل السامء الثالثة  ،مرحبا باألخ الصالح والنبي الصالح :ثم قاال ،فردا

وقد  :قيل ،حممد :قال ؟ومن معك :قيل ،جربيل :قال ؟من هذا :قيل ،فاستفتح

ام خلصت إذا فل ،مرحبا ب  فنعم املجيء جاء ففتح :قيل ،نعم :قال ؟أرسل إلي 

مرحبا باألخ  :فرد ثم قال ،فسلمت علي  ،هذا يوسف فسلم علي  :قال ،يوسف

بعة فاستفتح ،الصالح والنبي الصالح من  :قيل ،ثم صعد يب حتى أتى السامء الرا

 :قال ؟أو قد أرسل إلي  :قيل ،حممد :قال ؟ومن معك :قيل ،جربيل :قال ؟هذا

هذا  :قال ،فلام خلصت إىل إدريس ،ففتحفنعم املجيء جاء  ،مرحبا ب  :قيل ،نعم

مرحبا باألخ الصالح والنبي  :فرد ثم قال ،إدريس فسلم علي  فسلمت علي 

 :قال ؟من هذا :قيل ،حتى إذا أتى السامء اخلامسة فاستفتح ،ثم صعد يب ،الصالح

 :قيل ،نعم :قال ،وقد أرسل إلي  :قيل ،ملسو هيلع هللا ىلصحممد  :قال ؟ومن معك :قيل ،جربيل

هذا هارون فسلم  :قال ،فلام خلصت فإذا هارون ،عم املجيء جاءفن ،مرحبا ب 

ثم صعد  ،والنبي الصالح ،مرحبا باألخ الصالح :فرد ثم قال ،فسلمت علي  ،علي 

من  :قيل ،جربيل :قال ؟من هذا :قيل ،يب حتى إذا أتى السامء السادسة فاستفتح

فنعم املجيء  ،ا ب مرحب :قال ،نعم :قال ؟وقد أرسل إلي  :قيل ،حممد :قال ؟معك

فرد ثم  ،هذا موسى فسلم علي  فسلمت علي  :قال ،فلام خلصت فإذا موسى ،جاء

ما  :قيل ل  ،فلام تاوزت بكى ،والنبي الصالح ،مرحبا باألخ الصالح :قال
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أبكي ألن غالما بعث بعدي يدخل النة من أمت  أكثر ِمن يدخلها  :قال ؟يبكيك

 :قال ؟من هذا :قيل ،السابعة فاستفتح جربيلثم صعد يب إىل السامء  ،من أمتي

مرحبا  :قال ،نعم :قال ،وقد بعث إلي  :قيل ،حممد :قال ؟ومن معك :قيل ،جربيل

 :قال ،هذا أبوك فسلم علي  :قال ،فلام خلصت فإذا إبراهيم ،ب  فنعم املجيء جاء

ت ثم رفع ،مرحبا باالبن الصالح والنبي الصالح :قال ،فسلمت علي  فرد السالم

هذه  :قال ،وإذا ورقها مثل آذان الفيلة ،يل سدرة املنتهى فإذا نبقها مثل قالل هجر

ما هذان يا  :فقلت ،ّنران باطنان وّنران ظاهران :وإذا أربعة أّنار ،سدرة املنتهى

ثم  ،وأما الظاهران فالنيل والفرات ،أما الباطنان فنهران يف النة :قال ؟جربيل

ثم أتيت بإناء من مخر  .خل  كل يوم سبعون ألف ملكيد ،رفع يل البيت املعمور

 ،هي الفطرة أنت عليها وأمتك :فأخذت اللبن فقال ،وإناء من لبن وإناء من عسل

 ،فرجعت فمررت عىل موسى ،ثم فرضت عَل الصلوات مخسني صالة كل يوم

أمتك ال تستطيع  :قال ،أمرت بخمسني صالة كل يوم :قال ؟بم أمرت :فقال

ئيل  ،وإين واهلل قد جربت الناس قبلك ،كل يوممخسني صالة  وعالت بني إرسا

فرجعت فوضع عني  ،فارجع إىل ربك فاسأل  التخفيف ألمتك ،أشد املعالة

فرجعت إىل  ،فرجعت فوضع عني عرشا  ،فرجعت إىل موسى فقال مثل  ،عرشا 

 ،فرجعت إىل موسى فقال مثل  ،فرجعت فوضع عني عرشا  ،موسى فقال مثل 

فرجعت فأمرت  ،فرجعت فقال مثل  ،أمرت بعرش صلوات كل يومفرجعت ف
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أمرت  :قلت ؟بام أمرت :فقال ،فرجعت إىل موسى ،بخمس صلوات كل يوم

وإين  ،إن أمتك ال تستطيع مخس صلوات كل يوم :قال ،بخمس صلوات كل يوم

ئيل أشد املعالة فارجع إىل ربك  ،قد جربت الناس قبلك وعالت بني إرسا

 ،ولكن أرىض وأسلم ،سألت ريب حتى استحييت :قال ،فيف ألمتكفاسأل  التخ

 (362) .(وخففت عن عبادي ،أمضيت فريضتي :فلام جاوزت نادى مناد :قال

منها أن سقف بيت  انشق  :وهذه املعجزة تشتمل عىل مموعة من املعجزات

م يف أقل ، كام يف بعض الروايات من ومنها قطع املسافة التي تقطع يف آالف األعوا

 ومنها خرق السموات  ،خضوع الرباق ل  وعدم نفوره من ومنها  ،ساعة زمن

وهذا يرد علي   .وهذا خالفًا للمنكرين الذين يقولون إن السموات ال تقبل اخلرق

وصعوده، فام املانع أن يصعد حممد  – ♠ –بأنكم تؤمنون بنزول جربيل 

، ونعيم الطائعني ،العصاةومنها ما رآه يف أثناء هذه الرحلة من عذاب  .مع  مرة

ومنها اللقاء باألنبياء والصالة لم ، سبحان  العاملني ومنها الكالم مع رب

ومنها رؤية يف ما ، ومنها الكالم مع بعض املالئكة كملك املوت، واحلديث معهم

 .يف العال العلوي

 (.3889رقم ) األنصار باب املعراج رواه البخاري كتاب مناقب :صحيح

                                                   
 .3884رواه البخاري  :صحيح (362)
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َعنَعريَلقريشَملسو هيلع هللا ىلصارهَ(َإخب280)

 !: يا رسولقلنا قال: عن شداد بن أوس ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

صليت ألصحايب صالة العتمة بمكة معتام وأتاين  :قال ؟اهلل كيف أرسي بك

فاستصعبت  ،اركب :فقال ،بدابة بيضاء فوق احلامر ودون البغل ♠جربيل 

هتوي بنا يقع حافرها حيث أدرك فانطلقت  ،ثم محلني عليها ،فدارها بإذّنا ،عَل

 :ثم ركبنا فقال ،فصليت .صل :فقال ،حتى بلغنا أرضا ذات نخل فأنزلني ،طرفها

فانطلقت  ،صليت بطيبة ،صليت بيثرب :اهلل أعلم قال :قلت ؟أتدري أين صليت

ثم  ،فنزلت ،انزل :ثم بلغنا أرضا فقال ،هتوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها

 :قال ،اهلل أعلم :قلت ؟أتدري أين صليت :فقال ،م ركبناث ،صل فصليت :قال

ثم انطلقت هتوى بنا يقع  ،♠صليت عند شجرة موسى  ،صليت بمدين

 ،فنزلت ،انزل :فقال ،ثم بلغنا أرضا بدت لنا قصور ،حافرها حيث أدرك طرفها

 :قال .اهلل أعلم :قلت ؟أتدري أين صليت :قال ،ثم ركبنا ،صل فصليت :فقال

ثم انطلق يب حتى  ،املسيح بن مريم ♠حيث ولد عيسى  ،حلم صليت ببيت

دخلنا املدينة من باهبا اليامين فأتى قبلة املسجد فربط ب  دابت  ودخلنا املسجد من 

فصليت من املسجد حيث شاء اهلل وأخذين من  ،باب في  متيل الشمس والقمر

أرسل إيل  ،عسل ويف اآلخر ،فأتيت بإناءين يف أحدها لبن ،العطش أشد ما أخذين

حتى  ،ثم هداين اهلل عز وجل فأخذت اللبن فرشبت ،فعدلت بينهام ،هبام مجيعا
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ة ل  فقال أخذ صاحبك الفطرة  :قرعت ب  جبيني وبني يدي شيخ متكئ عىل مثرا

فإذا جهنم تنكشف  ،ثم انطلق يل حتى أتينا الوادي الذي في  املدينة ،أن  ليهدي

ثم  ،مثل احلمة السخنة :قال ؟كيف وجدهتا !اهلليا رسول  :قلت ،عن مثل الزرايب

 ،انصف يب فمررنا بعري لقريش بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعريا لم فجمع  فالن

ثم أتيت أصحايب قبل الصبح  ،هذا صوت حممد :فسلمت عليهم فقال بعضهم

أين كنت الليلة فقد التمستك  !يا رسول اهلل :فقال ،بمكة فأتاين أبو بكر ؓ

إن   !يا رسول اهلل :فقال ،علمت أين أتيت بيت املقدس الليلة :فقال ؟نكيف مكا

ففتح يل صاط كأين أنظر في  ال يسلني عن يشء إال  :قال .مسرية شهر فصف  يل

انظروا إىل ابن أيب  :فقال املرشكون ،أشهد أنك رسول اهلل :قال أبو بكر ،أنبأت  عن 

إن من آية ما أقول لكم أين  :فقال :لقا ،كبشة يزعم أن  أتى بيت املقدس الليلة

وإن مسريهم  ،مررت بعري لكم بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعريا لم فجمع  فالن

ينزلون بكذا ثم بكذا ويأتونكم يوم كذا وكذا يقدمهم مجل آدم علي  مسح أسود 

رتان سوداوان فلام كان ذلك اليوم أرشف الناس ينتظرون حتى كان قريب  ،وغرا

هار حتى أقبلت العري يقدمهم ذلك المل الذي وصف  رسول اهلل من نصف الن

 (362) ملسو هيلع هللا ىلص

                                                   
 .399/  1دالئل النبوة للبيهقي  :صحيح (362)
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َوهوَبمكةَملسو هيلع هللا ىلص(َوضعَبيتَاملقدسَََاَه282َ)

أن يصف لم بيت املقدس ويبني لم  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  فعندما سألت قريش  

ء واملعراج، فجىلَّ اهلل ل  بيت املقدس حتى  ب ، وذلك يف حادثة اإلرسا عدد أبوا

 .واحدٍ  ام يريدون ل خيطئ يف حرٍف وضع  أمام  فأخربهم ع

: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن جابر بن عبد اهلل ؓ :كام جاء يف احلديث التايل

 اهلل يل بيت املقدس ال  ج  ف   ،(أي حجر إسامعيل)ر ج  ، قمت يف احلِ ملا كذبني قريش

 (361)فطفقت أخربهم عن آيات  وأنا أنظر إلي   ،(أي كشف احلجب بيني وبين )

                                                   
 .3886رواه البخاري  :صحيح (361)
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إت  ُم  ز  ب  ُمعج   عة  ؤِّ ي 

َملسو هيلع هللا ىلص(ََخربَورقةَبنَنوفلَبنبوةَانليب283َ)

كان أول ما : تقال ▲: عن أم املؤمنني عائشة كام جاء يف احلديث التايل

فكان ال يرى رؤيا إال جاءت  ،الرؤيا الصادقة يف النوم ملسو هيلع هللا ىلصبد  ب  رسول اهلل 

ء ،ثم حبب إلي  اخلالء ،مثل فلق الصبح  -فيتحنث في   ،فكان يلحق بغار حرا

 ،ويتزود لذلك ،الليايل ذوات العدد قبل أن يرجع إىل أهل  -لتحنث التعبد وا :قال

ء ،فيتزود بمثلها ،ثم يرجع إىل خدجية فجاءه  ،حتى فجئ  احلق وهو يف غار حرا

فأخذين فغطني ) :قال .(ما أنا بقار ) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  ،اقرأ  :امللك فقال

فأخذين فغطني  ،ما أنا بقار  :قلت ،اقرأ  :ثم أرسلني فقال ،حتى بلغ مني الهد

فأخذين  ،ما أنا بقارىء :قلت ،اقرأ  :ثم أرسلني فقال ،الثانية حتى بلغ مني الهد

 .اقرأ باسم ربك الذي خلق} :ثم أرسلني فقال ،فغطني الثالثة حتى بلغ مني الهد

 :اآليات إىل قول  {.الذي علم بالقلم .اقرأ وربك األكرم .خلق اإلنسان من علق

دره ملسو هيلع هللا ىلصفرجع هبا رسول اهلل  .({اإلنسان ما ل يعلمعلم } حتى دخل  ،ترجف بوا

 :قال خلدجية .فزملوه حتى ذهب عن  الروع .(زملوين زملوين) :فقال ،عىل خدجية

 ،كال :قالت خدجية ،فأخربها اخلرب .(لقد خشيت عىل نفِس ،ما يل ،أي خدجية)

 ،وتصدق احلديث ،لرحمفواهلل إنك لتصل ا ،فواهلل ال خيزيك اهلل أبدا ،أبرش
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 .وتعني عىل نوائب احلق ،وتقري الضيف ،وتكسب املعدوم ،وحتمل الكل

 ،وهو ابن عم خدجية أخي أبيها ،فانطلقت ب  خدجية حتى أتت ب  ورقة بن نوفل

نياً )وكان امرأ تنص   ،وكان يكتب الكتاب العريب ،يف الاهلية (أي صار نصا

 ،وكان شيخا كبريا قد عمي ،اهلل أن يكتبويكتب من اإلنجيل بالعربية ما شاء 

ماذا  ،يا ابن أخي :قال ورقة ،اسمع من ابن أخيك ،يا ابن عم :فقالت خدجية

 (أي الوحي)هذا الناموس  :فقال ورقة ،خرب ما رأى ملسو هيلع هللا ىلصفأخربه النبي  ؟ترى

قال رسول  ،ذكر حرفا ،ليتني أكون حيا ،ليتني فيها جذعا ،الذي أنزل عىل موسى

 ،ل يأت رجل بام جئت ب  إال أوذي ،نعم :قال ورقة .(ُمرجي هم أو) :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

وفرت  ،ثم ل ينشب ورقة أن تويف .وإن يدركني يومك حيا أنصك نصا مؤزرا

 (363) .ملسو هيلع هللا ىلصحتى حزن رسول اهلل  ،الوحي فرتة

َبمنَسحرهَوبماكنَالسحرَملسو هيلع هللا ىلص(َاملالئكةََخربتَانليب284َ)

 مكث النبيُّ قالت:  ▲ عائشة عن أم املؤمنني :كام جاء يف احلديث التايل

 :فقال يل ذات يوم :قالت عائشة ،خييل إلي  أن يأيت أهل  وال يأيت ،كذا وكذا ملسو هيلع هللا ىلص

فجلس  ،(أي ملكان)أتاين رجالن  :إن اهلل أفتاين يف أمر استفتيت  في  :يا عائشة)

ما  :فقال الذي عند رجَل للذي عند رأيس ،أحدها عند رجَل واآلخر عند رأيس

                                                   
 .7293رواه البخاري  :صحيح (363)
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 ،لبيد بن أعصم :قال ؟ومن طب  :قال ،يعني مسحورا ،مطبوب :قال ؟لبال الرج

 .(حتت رعوفة يف بئر ذروان ،يف جف طلعة ذكر يف مشط ومشاقة :قال ؟وفيم :قال

كأن رؤوس نخلها رؤوس  ،هذه البئر التي أريتها :فقال ملسو هيلع هللا ىلصفجاء النبي 

 ،فأخرج ملسو هيلع هللا ىلصنبي فأمر ب  ال (أي متغرية اللون)وكأن ماءها نقاعة احلناء  ،الشياطني

أي استعملت التعويذة ) ؟تعني تنرشت ،يا رسول اهلل فهال :فقلت :قالت عائشة

وأما أنا فأكره أن أثري عىل الناس  ،أما اهلل فقد شفاين) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  (والرقية

 (367).حليف ليهود ،رجل من بني زريق ،ولبيد بن أعصم :قالت .(رشا 

ر ك  ذي يكون عىل الطلع ويطلق عىل الذكر هو الغشاء ال :يف جف طلعة نخلة ذ 

ر واألنثى ك  .. أما املشاطة أو .آلة تّسيح الشعر واحلية :.. املشط.فلهذا قيده بالذَّ

وكذا من  ،باملشط ح  هو ما خيرج من الشعر الذي سقط من الرأس إذا رُسِّ  :املشاقة

ها أو أي صخرة يف أسفل البئر جيلس املنقي علي :.. رعوفة يف بئر دروان.اللحية

 .حجر عىل رأس البئر للمستقي

 علي  الصالة والسالم، أمر السحر ال يط من منصب نبوة النبي حُممد :تنبي 

فيام يبلغ  عن اهلل تعاىل  ملسو هيلع هللا ىلصألن الدليل قد قام عىل صدق النبي  ،وال ُيشكك فيها

وأما ما يتعلق ببعض  ،واملعجزات شاهدات بتصديق  ، عصمت  يف التبليغوعىل

                                                   
 .6263ري رواه البخا :صحيح (367)



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  295َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 ا التي ل يبعث ألجلها وال كانت الرسالة من أجلها فهو يف ذلك عرضةأمور الدني

فغري بعيد أن خييل إلي  يف أمر من أمور الدنيا  ،ملا يعرتض إلي  البرش من األمراض

وكذلك فلنعلم أن اهلل  .حقيقة ل  مع عصمت  عن مثل ذلك يف أمور الدين ما ال

يعدو سحره عن  وال ،ءه وبعدهقبل السحر وأثنا ملسو هيلع هللا ىلصسبحان  وتعاىل يعصم نبيَّ  

 ،وهو يف أمٍر دنيوي بحت ،أن  يأيت أهل  وهو ل يفعل ملسو هيلع هللا ىلصكون  متعلقًا بظن النبي 

 .وال عالقة لسحره بتبليغ الرسالة البتة

َوقلبهَالَينامَ،عينهَتنامَملسو هيلع هللا ىلص(َانليب285َ)

صىل رسول اهلل  قال: عن ابن مسعودؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

فاخذ بيد عبد اهلل بن مسعود حتى خرج ب  إىل بطحاء  العشاء ثم انصف ملسو هيلع هللا ىلص

فإن  سينتهي إليك رجال  ،مكة فأجلس  ثم خط علي  خطا ثم قال ال تربحن خطك

فبينا أنا  ،حيث أراد ملسو هيلع هللا ىلصقال ثم مَض رسول اهلل  .فال تكلمهم فإّنم ال يكلمونك

 ؛(أي جنس من السودان والنود)إذ أتاين رجال كأّنم الزط  ،جالس يف خطي

وينتهون إيل وال جياوزون  ،ال أرى عورة وال أرى قرشا  .أشعارهم وأجسامهم

لكن رسول اهلل  ،حتى إذا كان من آخر الليل ،ثم يصدرون إىل رسول اهلل ،اخلط

ثم دخل عَل يف  (أي ل ينم)لقد أراين منذ الليلة  :قد جاءين وأنا جالس فقال ملسو هيلع هللا ىلص

وكان  ،(ذا ليس ب  يشءأي جعل فخذه كوسادة وه)خطي فتوسد فخذي ورقد 
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أي إذا استعد للنوم نفث يف يده من غري ريق ليقرأ )إذا رقد نفخ  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

إذا أنا برجال  ،متوسد فخذي ملسو هيلع هللا ىلصفبينا أنا قاعد و رسول اهلل  ،(أذكار النوم

فجلس طائفة منهم عند  ،فانتهوا إيل ،عليهم ثياب بيض اهلل أعلم ما هبم من الامل

ما رأينا عبدا قط  :ثم قالوا بينهم ،طائفة منهم عند رجلي و ملسو هيلع هللا ىلصرأس رسول اهلل 

 ،ارضبوا ل  مثال ،إن عيني  تنامان وقلب  يقظان ،ملسو هيلع هللا ىلصأويت مثل ما أويت هذا النبي 

ب  فمن أجاب  أكل  ،مثل سيد بنى قصا ثم جعل مائدة فدعا الناس إىل طعام  ورشا

ب  ثم ارتفعوا  .-ب  أو قال عذ –ومن ل جيب  عاقب   ،من طعام  ورشب من رشا

وهل تدري  .سمعت ما قال هؤالء :فقال ،عند ذلك ملسو هيلع هللا ىلصواستيقظ رسول اهلل 

فتدري ما املثل الذي  ،هم املالئكة :قال ،اهلل ورسول  أعلم :قلت .من هم

الرمحن بنى النة  :املثل الذي رضبوه :قال ،اهلل ورسول  أعلم :قلت ؟رضبوه

 (369)ومن ل جيب  عاقب  أو عذب   ،فمن أجاب  دخل النة ،ودعى إليها عبادة

وكذلك  ،بأن  عين  تنام وقلب  ال ينام ملسو هيلع هللا ىلصسبحان اهلل املالئكة تشهد للنبي 

ثم ارتفعوا )كيف يسأل النبي صىل اهلل عبد اهلل بن مسعود كام جاء يف احلديث 

وهل تدري  .سمعت ما قال هؤالء :فقال ،عند ذلك ملسو هيلع هللا ىلصواستيقظ رسول اهلل 

 .كان قلب  متيقظ ملسو هيلع هللا ىلصالسؤال إال أن النبي فال يدل هذا  (من هم

                                                   
 .1862صحيح الرتمذي لأللباين  :صحيح (369)
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َملسو هيلع هللا ىلص(َحادثةَشقَصدرَانليب286َ)

أن رسول اهلل  قال: عن أنس بن مالكؓ  :كام جاء يف احلديث التايل

. فأخذه فصع  فشق عن قلب  .غلامنوهو يلعب مع ال ملسو هيلع هللا ىلصأتاه جربيل  ملسو هيلع هللا ىلص

 هذا حظ :فقال (أي الدم الغليظ املنعقد)فاستخرج من  علقة  .فاستخرج القلب

أي ضم بعض  )ثم ألم   .ثم غسل  يف طست من ذهب بامء زمزم .الشيطان منك

أي ) (يعني ظئره)وجاء الغلامن يسعون إىل أم   .ثم أعاده يف مكان  (إىل بعض 

فاستقبلوه وهو منتقع  .إن حممدا قد قتل :فقالوا  (▲املرضعة وهي حليمة 

يف  (أي اإلبرة)ك املخيط وقد كنت أرى أثر ذل :قال أنس (أي ِمتغري اللون)اللون 

 (366) .صدره

اعتقد الغلامن عندما رأوا ذلك أن  ُقتل حتى ذهبوا إىل مرضعت   ،سبحان اهلل

. ال أحد يمكن  أن ينكر ذلك فاهلل .ليخربوها أن  ُقتل ▲السيدة حليمة 

 ،وهو وحده القادر عىل كل يشء ،اخلالق هو من صنع ذلك عىل أيدي مالئكت 

وكذلك أنس بن  ،امن عندما رأوا ذلك اعتقدوا بقتل الغل باإلضافة أن

حيث يرى أثر اإلبرة  ملسو هيلع هللا ىلصكان يرى أثر هذه احلادثة يف صدر النبي  مالك ؓ

 .ملسو هيلع هللا ىلصالتي ُخيط هبا صدر النبي 

                                                   
 .261رواه مسلم  :صحيح (366)
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 ملسو هيلع هللا ىلصويف هذا احلديث حيث قيام املالئكة بنزع حظ الشيطان من قلب النبي 

 .الشيطان علي وكذلك عصمت  من تسلط  ،دليل عىل هتيؤه للنبوة منذ الصغر

َ(َخاتمَانلبوة287)

ختم  ،واحلكمة يف خاتم النبوة عىل جهة االعتبار أن  ملا ُملئ قلب  حكمة ويقينا

وأما وضع  عند نغض كتف  فألن   ،علي  كام خيتم عىل الوعاء اململوء مسكا أو درا

 .معصوم من وسوسة الشيطان وذلك املوضع من  يوسوس الشيطان البن آدم

عن عبد اهلل بن  :فهو كام جاء يف احلديثني التاليني مكان اخلاتم

 .ثريدا :أو قال .وأكلت مع  خبزا وحلام ملسو هيلع هللا ىلصرأيت النبي  قال: رسجس ؓ

 :ثم تال هذه اآلية .ولك .نعم :قال ؟ملسو هيلع هللا ىلصأستغفر لك النبي  :قال فقلت ل 

ثم درت فنظرت  :قال [.22حممد / ] {واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات}

علي  خيالن كأمثال  .مجعا .عند ناغض كتف  اليّسى .بوة بني كتفي إىل خاتم الن

 (364) .الثآليل

 ،ملسو هيلع هللا ىلصذهبت يب خالتي إىل رسول اهلل  قال: وعن السائب بن يزيدؓ 

ثم توضأ  ،فمسح رأيس ودعا يل بالربكة ،يا رسول اهلل إن ابن أختي وجع :فقالت

                                                   
 .1376رواه مسلم  :صحيح (364)
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مثل زر  ، كتفي فنظرت إىل خامت  بني ،ثم قمت خلف ظهره ،فرشبت من وضوئ 

 (368) (أي بيضة الطري)احلجلة 

عن جابر بن  :هو كام جاء يف احلديثني التالينيوأما عن شكل اخلاتم ف

وكان  .قد شمط مقدم رأس  وحليت  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل  - قال: سمرة ؓ

 :فقال رجل .وكان كثري شعر اللحية .وإذا شعث رأس  تبني .إذا ادهن ل يتبني

 .وكان مستديرا  .بل كان مثل الشمس والقمر .ال :قال ؟وجه  مثل السيف

 (362).يشب  جسده .بيضة احلاممةورأيت اخلاتم عند كتف  مثل 

يعني الذي بني كتفي   ملسو هيلع هللا ىلصكان خاتم رسول اهلل قال:  وعن جابر ؓ

ء مثل بيضة احلاممة   (342)غدة محرا

يَالعالَة288) َ(َسقطَايلهوديََغشياَعليهَعندَاََر

كان ُيودي قد  قال: مرة ؓيث التايل: عن جابر بن س  كام جاء يف احلد

يا معرش قريش هل  :قال ملسو هيلع هللا ىلصفلام كانت الليلة التي ولد فيها النبي  ،سكن مكة

 ،فإن  ولد يف هذه الليلة نبي هذه األمة :ال نعلم قال :قالوا  ؟ولد فيكم الليلة مولود

                                                   
 .6391رواه البخاري  :صحيح (368)

 .1377رواه مسلم  :صحيح (362)

 .3677سنن الرتمذي  :صحيح (342)
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 ،عىل فم  ال يرضع ليلتني ألن عفريتا من الن وضع يده ،بني كتفي  عالمة

فذهب  ،قد ولد لعبد اهلل بن عبد املطلب غالم :فانصفوا فسألوا فقيل لم

فلام رأى اليهودي العالمة خر مغشيا علي   ،اليهودي معهم إىل أم  فأخرجت  لم

ئيل يا معرش قريش أما واهلل ليسطون بكم سطوة  ،وقال ذهبت النبوة من بني إرسا

 (342)خيرج خربها من املرشق واملغرب 

ََنَفَمكة289) َ(َصوتَانليبَي سِمعَلك 

 .وذلك عىل الرغم من بعد املسافة بني منى وبني املناطق السكنية يف مكة ،نعم

خطبنا  قال:  ؓعبد الرمحن بن معاذ التيميعن  :كام جاء يف احلديث التايل

ونحن بمنى ففتحت أسامعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن يف  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الامر فوضع أصبعي  السبابتني ثم قال  منازلنا فطفق

ف ثم أمر املهاجرين فنزلوا يف مقدم املسجد وأمر األنصار فنزلوا من ذبحى اخل

 (341) وراء املسجد ثم نزل الناس بعد ذلك
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َ(ََعجزةَانشقاقَالقمرَإىلَشقني291)

قَّ  :قال اهلل تعاىل انش  ُة و  اع  ِت السَّ ب  رت   رُ }اق  م  ق  ُقوُلوا  ال  ي  ِرُضوا و  ًة ُيع  ا آي  و  إِن ي ر  * و 

ت ِمر   س  ر  مُّ ن   ِسح  اءُهم مِّ د  ج  ق  ل  ر  * و 
ت قِ س  ٍر مُّ م  ُكلُّ أ  ءُهم  و  ا و  ه  ب ُعوا أ  اتَّ ُبوا و  ذَّ ك  * و 

ر   د ج  يِ  ُمز 
ا فِ ِن النُُّذرُ  األ  نب اء م  ام  ُتغ  ة  ف  الِغ  ة  ب  م   [9-2: القمر] {* ِحك 

حتى  ،انشقاق القمر إىل شقني ملسو هيلع هللا ىلصفمن املعجزات التي أيَّد اهلل هبا نبي  حممد 

ء بينهام وكان وقوع هذه املعجزة قبل الجرة النبوية  ،رأى بعض الصحابة جبل حرا

معجزة جلية تدل عىل صدق ، وخصصوا  ملسو هيلع هللا ىلصعندما طلب املرشكني من النبي 

ل، وكانت ليلة بدر أي الليلة بالذكر أن يشق لم القمر، ووعدوه باإليامن إن فع

بعة عرش وهي التي يكون القمر فيها عىل أتم صورة وأوضحها، فسأل رسول  الرا

، فانشق القمر نصفني ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  نصف عىل جبل الصفا،  :رب  أن يعطي  ما طلبوا

 .ثم عاد مرة أخرى لوضع  ،ونصف عىل جبل قيقعان املقابل ل 

أن  ملسو هيلع هللا ىلصلوا رسول اهلل أن أهل مكة سأ :قال فعن أنس بن مالكؓ 

ء  ،فأراهم القمر شقني ،يرُيم آية  (343) .بينهام (أي جبل حراء)حتى رأوا حرا

 ملسو هيلع هللا ىلصانشق القمر عىل عهد رسول اهلل ) :قال وعن ابن مسعودؓ 
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 (347) ((اشهدوا) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  ،وفرقة دون  ،فرقة فوق البل :فرقتني

قال  ،نًا باقرتاب الساعةوجاء ذكر هذه احلادثة يف القرآن الكريم مقرو

ُر }تعاىل: م  ق  قَّ ال  انش  ُة و  اع  ِت السَّ ب  رت   وملا  ،، ولكن مع عظم هذه املعجزة2القمر{اق 

كان من عادة قريش التعنت والتكذيب فقد أعرضوا عام جاءهم، ووصفوا ما رأوه 

إِن}وقد ذكر القرآن الكريم لسان حالم ومقالم فقال تعاىل:  ،بأن  سحر ساحر  و 

ت ِمر   س  ر  مُّ ُقوُلوا ِسح  ي  ِرُضوا و  ًة ُيع  ا آي  و  ر   [1: القمر] {ي 

وال إنكار للعقل يف هذه املعجزة ألن القمر ُملوق هلل، يفعل في  ما يشاء، قال 

ر   :اهلل تعاىل م  ق  ال  س  و  م  الشَّ ار  و  النَّه  ي ل  و  ق  اللَّ ل  ُهو  الَِّذي خ   :وقال ،33األنبياء{}و 

ُس و  } م  ب انٍ الشَّ ُر بُِحس  م  ق  انِ  ال  ُجد  ُر ي س  ج  الشَّ ُم و  النَّج  [6-9: الرمحن] {* و 
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مة   ات   الج 

 !عجزاتفمن الذي يقوم بصنع هذه املُ  ،من يريد احلق املعجزات هذه لكّل 

ت  ،هؤودعا ،فأخالق  هل اهلل ُيضل البرش؟! الذي جاء ب  من  ،والقرآن ،ومعجزا

 عنها!ّنا والصفات السيئة التي د ،لا اوالصفات احلميدة التي دع ،عند اهلل

فهل  ،ومازال اإلسالم أكثر األديان انتشاراً  ،بدأ بدعوة حق فاتبع  املاليني

 د اخرتاع برشي!رَّ ن يكون هذا الدين ُم أيعقل 

 ،وكتايب وكتابك ،فأنظر إيل أنبياء اهلل عندي وعندك ،فإين أدعوك للحق

 ملسو هيلع هللا ىلصفلقد أمرنا الرسول  ،(أي العقل)وأحكم بام أعطاه اهلل لك  ،وإهلي وإهلك

منا وعلَّ  ،يامنمن اإل ةعباحلياء ُش  نَّ إوقال  ،باحللم واآلناء والرفق والتواضع واحلياء

 ة،والقناع ،ربوالصَّ  ة،والشجاع ،والعدل ة،محوالرَّ  ،والوقار ،الوفاء بالوعد

 ،عىل املعروف كرمنا الشُّ وعلَّ  ة،مانمنا األوعلَّ  ة،امحوالسَّ  ،حسانواإل ة،فَّ والعِ 

ونحفظ مال  ،ىل الارإحسن ونُ  ،حمونصل الرَّ  ،ن نطيع والديناأوكان يأمرنا 

 ،م واحليواناتد  فق باخل  منا الرِّ وعلَّ  ،واحرتام الكبري ،غريالصَّ  ةمنا رمحوعلَّ  ،اليتيم

 ة،صيحوالنَّ ،فحوالصَّ  ،والعفو عند املقدرة ة،صدق ةبيِّ الطَّ  ةالكلم نَّ أمنا وعلَّ 

 ةوعياد ،اسوه النَُّج وُ  م يفبسُّ والتَّ  ة،عزيوالتَّ  ة،واساواملُ  ،حوائج الناس وقضاء

 ،يفكرام الضَّ إو ،صحابوالدي  لأل ،صة املظلومونُ  واملريض، املجروح
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واالستئذان  ،المفشاء السَّ إمنا وعلَّ  ،نفاق عليهاواإل باملعروف ةوجعارشة الزَّ ومُ 

 . صلوات ربى وسالم  علي .ولُخ قبل الدُّ 

 ،بحان  وتعاىلن نعبد اهلل ُس أمنا وعلَّ  ،رشك باهلل شيئاً  نُ الَّ أ ملسو هيلع هللا ىلص يمنا النبوعلَّ 

 ،افنيحرة والعرَّ ان والسَّ هَّ تيان للكُ وّنانا عن اإل ،وشقاء ةغري اهلل تعاس ةعباد نَّ أو

 عن سّب  ملسو هيلع هللا ىلص يوّنانا النب ،ومجُ النُّ يف د نعتقالَّ أ ملسو هيلع هللا ىلصمنا وعلَّ  ،وعن تصديقهم

ة، معياء والسُّ هل الرِّ أنكون من  وال ة،اعن نخلص الطَّ أمرنا أو ،منهر والزَّ الدَّ 

ن نرتك أو، الفاسقني نافقني والنجلس مع املُ  وال ،ود هلل وحدهجُ السُّ  نَّ أمنا وعلَّ 

وب الثَّ  وّنانا عن شّق  ،وربُ وّنانا عن البناء عىل القُ  ،فيها اهلل ّب س  يُ  تياملجالس ال

 .باكل الرِّ أوّنانا عن  ،ونرش الشعر

كل حلم أو مّ ب الدَّ ب اخلمر ورُش  وسالم  علي  عن رُش   وّنانا صلوات ريب

م وقال كّل ، صناماخلنزير وبيع األ  ة،لعن نزيد ثمن السِّ أ نوّنانا ع ،هذه رزقها حرا

هبنةوّنانا عن   ،ختنيألمع بني اال عنوّنانا  ،وّنانا عن الشع ،كاحوترك النِّ الرَّ

 ةكل امليتأ عنوّنانا  ،جربُّ وّنانا عن التَّ  ،تهاوعمَّ  أةرمع بني املال عنوّنانا 

فاإلوّنانا عن  ة،واملقتول ةواملصعوق و ّنانا  ،املكيال يف ةوّنانا عن الّسق ،رسا

كل أوّنانا عن  ،موالوّنانا عن ّنب األ ة،خذ الرشوأوّنانا عن  ،عن االحتكار

وّنانا عن  ،هلهاأىل إها ن نردّ أ الَّ إ ة،قيطخذ اللَّ أن نأوّنانا  ،اس بالباطلموال النَّأ
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ع الغشأمجيع  صلوات ربى  ة،وكراهي لامً خذ مال املسلم ظُ أ عنوّنانا ، نوا

 .وسالم  علي 

وّنانا  ،والد خشي  الفقروّنانا عن قتل األ ،وّنانا عن قتل النفس بغري حّق 

 ،رم  ب اخل  وّنانا عن رُش   فعل قوم لوط،وّنانا عن  ،ناوّنانا عن الزِّ  ،عن االنتحار

لدين ،وقال عاصه وحامل  وبايع  وّنانا عن انتساب  ،وّنانا عن عصيان الوا

وّنانا عن  ،مواتن نحرق األأوّنانا  ،ارعذيب بالنَّوّنانا عن التَّ  ،بي أالولد لغري 

نتعاون عىل الرب  أنمرنا أو ،الباطل ىلع ةعانوّنانا عن اإل ،املثىل باملوتى

وّنانا عن  ،معصي  اهلل يفلوق ُمعدم طاع  ب ملسو هيلع هللا ىلصول وامرنا الرس ،حسانواإل

االطالع  نوّنانا ع ،العورات إىلظر وّنانا عن النَّ س،واليمني الغمو احللف كذباً 

وء وّنانا عن ُس  ،سجسُّ وّنانا عن التَّ  ،يرذالتب وكذلك ّنانا عن ،بيوت قوم عىل

 ،الباطل يف امديانا عن التَّ وّن ،ضباغُ د والتَّ حاسُّ وّنانا عن التَّ  ،احلنيبالصَّ  نّ الظَّ 

 .عجاب واخليالءوّنانا عن الكرب والفخر واإل

 ،وال رسق ،وال كذب ا،ما زن ،بينيطهر النَّ أو ،رشف اخللقأ ملسو هيلع هللا ىلصحممد النبي 

ال يوجد  .ال يوجد من الكفار من اهتموه بالزين :الدليلفعل ما ال ُيريض اهلل، وال 

قبل وبعد  «منيالصادق األ»اسم  عندهم بل كان  ،م  بالكذبار من اهتَّ فَّ من الكُ 

م  ال يوجد من الكفار من اهتَّ  .قةم  بالّسَّ ال يوجد من الكفار من اهتَّ  .سالةالرِّ 
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م  ال يوجد من الكفار من اهتَّ  .م  بالفسقال يوجد من الكفار من اهتَّ  .لمبالظُّ 

 يوجد من ال .ريض اهللما يُ برتك  م ال يوجد من الكفار من اهتَّ  .بالكره للغري

 ، كام نجد يف الكتاب املقدس.ورجُ م  بالفُ الكفار من اهتَّ 

ذكر مويس باخلري وعدم  .♠املسيح  ىحت ،نبياء بكل خريذكر األ

يوب أذكر  .ذكر هارون باخلري وعدم معصية اهلل عز وجل .معصية اهلل عز وجل

يعني ُملوق  ،بان  كلمة اهلل ♠ذكر املسيح  .بالصرب وكل خري ♠

  روح من اهلل يعني روح من نَّ أ ♠ذكر املسيح  .ن اهلل كن فيكونبكلمة م

حال أنَّنا نجد يف األناجيل  يف ،بأم  رّ ا  بنَّ أذكر املسيح ب .السامء يعني من عند اهلل

م مع ُأمِّ  بأسلوب ال يليق أبدًا. و ♠أنَّ املسيح  ذكر املسيح كان يتكلَّ

 يعًا وسلم.صىل اهلل عليهم مج ،بان  رسول وعمل معجزات ♠

 لو كان رسول، واتربع مرَّ أ ن إالَّ آ ذكر اسم  يف القرل يُ  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول حممد 

 .ف قصصاً كام فعل بولسوألَّ  ،ألورد اسم  كثرياً يف كتاب ِ ًا، كاذب ملسو هيلع هللا ىلصاهلل حممد 

التي ناجيل املسيح يف بعض األ هيذكرلما كان  اً كاذب ملسو هيلع هللا ىلص حممدالنبي لو كان 

  نأوذكر  ،يف سوريا «جريوم» الذي رآه« ربانينيالع»نجيل إمثل  ،رفضتها الكنيسة

 .كاملٍ  سيأيت بترشيعٍ  اً نبييذكر 

بنت حممد فاطمة  نَّ أواهلل لو » :ليقولما كان  ،اً كاذب ملسو هيلع هللا ىلص النبيلو كان 
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 .«رسقت لقطع حممد يدها

عى أنَّ مثل  مثل األنبياء رسقو ايزنًا، لكاذب ملسو هيلع هللا ىلص لو كان الرسول ، ثمَّ ادَّ

 صارى وآمنوا ب !ق  اليهود والنَّولصدَّ يف الكتاب املقدس! السابقني املذكورين 

اهلل حتى ينتهى من القرآن الكريم كامالً! ترك   ملا ،اً كاذب ملسو هيلع هللا ىلص النبيلو كان 

 !ود! بل بولس هو الذي مات مقتوالً كام تقول رشيعة اليه ل  تِ ولقُ 

 ربعنيأربعة وأو لٍف أمائة  ليؤمن ب ما كان  ًا،كاذب ملسو هيلع هللا ىلص النبي حممدلو كان 

 حممدا رسول اهلل! ، وأنَّ  اهللالَّ إهل إال  (، شهدوا أنَّ 277222ًا )ألف شخص

من  الائل ذا الكمّ ر عىل اإلتيان هبما كان ليقد ًا،كاذب ملسو هيلع هللا ىلص النبي حممدلو كان 

بل ويف القرآن الكريم آيات يف  ،حابة واملرشكنيعجزات التي فعلها أمام الصَّ املُ 

 م احلديث إىل يومنا هذا!ل  يكتشفها العِ  ،عجاز العلمياإل

 ال يقرأ وال يكتب! ي  مِّ وهو أُ  كل هذا،كيف سيأيت ب

هبر أهذا االنتشار الذي ينترش  نأ دين لما كان  اً كاذب ملسو هيلع هللا ىلص النبي حممدلو كان 

 وحتى يف دول الغرب! ،ديان انتشارًا يف العالأكثر األ صاحب العال بأرسه! فهو

ما و الواحد القهار! لعبادة اهللليدعو ما كان  ،اً كاذب ملسو هيلع هللا ىلص النبي حممدلو كان 
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ليدعو ما كان و عوذ باهلل من الشيطان الرجيم!أ :مسلم يقول ليجعل كّل كان 

 .وكلمة اهلل وروح من ، نبي ورسول وعبد ♠ املسيح نَّ أالناس لإليامن ب

ما كان ، ودقةالصَّ و الناس باملحبةليأمر ما كان  ًا،كاذب ملسو هيلع هللا ىلص لو كان الرسول

 .ود هلل وحدهجُ الناس بالسُّ  ليأمرما كان و تعاىل وحده! يام هلللصِّ الناس باليأمر 

 اً رآن الكريم حرفالقُ  وجلَّ  اهلل عزَّ ظ حفلامذا ف ًا،كاذب ملسو هيلع هللا ىلص و كان الرسولل

 !بدون تغيري وال تبديل وال حتريف اً حرف

وأن ُيدينا مجيعاً إىل  ،قنا للحّق وفِّ سأل اهلل أن يُ أو، فكر بالعقل ستعرف احلّق 

ط املُ الصِّ   .ستقيما

نا أن احلمد هلل رب العاملني عىل سيدنا حممد وعىل آل    اهللُ وصىلَّ  ،وأخر دعوا

 .وأصحاب  وسلم

ان  عاد  ِع ُم   لب 

احلات واحلمد هلل الذي بنعمت  تتّم الصَّ
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ع مة  المزإج 
ات   ق 

 املراجع اإلسالمية:

 .القرآن الكريم 

 .أحكام النائز لأللباين 

 .األربعون النووية 

 .ء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن  أضوا

 .تاريخ دمشق البن عساكر 

 .الرتغيب والرتهيب للمنذري 

 تفسري ابن كثري. 

 .تفسري الاللني 

 تفسري الطربي. 

 .تفسري القرطبي 

 .اخلصائص الكربى للسيوطي 

 ة للبيهقي.دالئل النبو 

 .السلسلة الصحيحة لأللباين 

 .السنة البن أيب عاصم 
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 .رشح النووي عىل صحيح مسلم 

 .صحيح ابن ماج  لأللباين 

 .صحيح البخاري 

 .صحيح الرتمذي لأللباين 

 .صحيح الامع الصغري وزيادات  لأللباين 

 لامع لأللباين.صحيح ا 

 .صحيح الشامئل املحمدية لأللباين 

 .الصحيح املسند للوادعي 

  داود لأللباين.صحيح سنن أيب 

 .صحيح مسلم 

 .الصحيح من دالئل النبوة للوادعي 

 .ظالل النة لأللباين 

 .فتح الباري البن حجر 

 .ممع الزوائد للهيثمي 

 .حمجة القرب للعراقي 

 .ر  ُمتص البزا

 .مسند أمحد 



كني ىَالم شك  رسلنيَتتحد  300َََ عجزاتَسي دَالم 
 

 .مشكاة املصابيح لأللباين 

 .مشكاة املصابيح لأللباين 

 .املعجم الكبري للطرباين 

 .املنتخب يف تفسري القرآن الكريم 

 .رد لأللباين  املوا

 .هداية الرواة لإلمام ابن حجر العسقالين 

 املراجع املسيحية:

 ترمجة الفاندايك.الكتاب املقدس ، 

 الرتمجة الرهبانية اليسوعيةالكتاب املقدس ،. 

 للقمص تادرس يعقوب ملطيمن تفسري وتأمالت اآلباء األولني ،. 
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